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Chúng tỏi biên soạn cuốn séch "Hướng dẫn giải bài tập oinh 

học 11" nhàm giúp các em học sinh rèn luyện kĩ nỡng trà lòi 

câu hỏi và giài bài tôp Sinh học. Trên cơ sở đó, nốm vững kiến 

thúc Sinh học 11 và có khà nâng vận dụng dể giải quyết những 

vân đé xày ra trong thục tiễn. 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Sinh học 11, mỗi 

bài gỗm 2 phấn: 

- Câu hỏi và bài tộp nhộn thúc kiến thúc mới 

- Câu hỏi và bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức. 

Trong mỗi phán đều có các câu hỏi và bài tập trác nghiệm tụ 
luận, trác nghiệm khách quan, nhàm giúp các em rèn luyện 

phương pháp trà lỏi câu hòi và giải bài tộp theo tinh thổn đổi 

mói kiểm tra đánh giá hiện nay. 

Phán hướng dẫn trà lời câu hỏi và giài bài tập dược biên soạn 

ngón gọn, dầy đủ, chính xác, giúp các em nhanh chóng tiếp 

thu kiến thúc và có điều kiên mỏ rông nâng cao kiến thúc. 

Sách mới được xuất bàn lổn đầu, nên khó tránh khỏi thiếu sót, 

chứng tôi mong nhộn được ý kiến đóng góp của các bạn đọc. 

Người bién soạn 



Phần IV._SINH HỌC cơ THẾ 

Chương I 

CHUYÊN HOÁ VẬT CHÂT VÀ NĂNG LƯƠNG 

A. Chuyển hoá vột chổt và nãng lượng ỏ thực vột 

Bài 1. Sự HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ỏ RỄ 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức 
năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? 

Cáu 2. Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở 
rẻ cây. 

Cáu 3. Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của nước đối với đời sông thực vật là gì? 

a) Nước đảm bảo độ bển vững của các cấu trúc trong cơ thể. 

b) Nước là môi trường thuận lợi cho các phản ứng trao đổi chất. 

c) Nước tham gia vào các phản ứng hoá học trong cơ thể. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Các dạng nước nào trong cây? 

a) Nước tự do. 

b) Nưóc liên kết. 

c) Nước tự do và nước liên kết. 

d) Nưóc cứng. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Rễ cây hấp thụ từ đất những chất nào? 

a) Nước cùng với các ion khoáng. 

b) Nước cùng các chất dinh dưỡng. 

c) Nước và các chất khí. 

d) 02 và các chất dinh dưỡng hoà tan trong nước. 
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Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Rẻ cây có cúc cơ chê húp thụ nước và ion 

khoáng nào? 

a) Đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. 

b) Thẩm thấu qua màng tế bào. 

c) Đi ngược chiều građien nồng độ. 

d) Cơ chế thụ động và cơ chế chủ động. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời dúng: Tê hào lông hút có đặc điểm gì? 

a) Thành tế bào dầy, thấm cutin. 

b) Thành tế bào mỏng, không thắm cutin. 

c) Thành tế bào dầy, không thấm cutin. 

d) Thành tế bào mỏng, thấm cutin. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Rễ cây ờ cạn hấp thụ nước và các ion khoáng chủ yếu qua miền lông 

hút. Để thích nghi với chức năng trên, rễ cây sinh trường nhanh về chiều sâu, 

phâri nhiều nhánh chiếm chiều rộng, tăng nhanh số lượng lông hút. Lông hút 

tạo ra bẻ mặt tiếp xúc giữa rễ cây và đất đến hàng chục, hàng trãm m2, đảm bào 

cho rễ cây hấp thụ nước và các ion khoáng đạt hiộu quả cao nhất. 

Cáu 2. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ờ rễ cây: 

- Sự hấp thụ nước: 

Sự xâm nhập cùa nước từ đất vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thụ động 

(cơ chế thẩm thấu): nước di chuyển từ môi trường nhược trương (thế nước cao) 

trong đất vào tế bào lông hút (và các tế bào biểu bì còn non khác) - nơi có dịch 

bào ưu trương (thế nước thấp). 

- Sự hấp thụ ion khoáng: 

Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn lọc theo hai cơ 
chế: thụ động và chủ động. 

+ Cơ chế thụ động: một số ion khoáng đi từ đất - nơi có nồng độ ion cao v;\o 

tế bào lông hút - nơi nồng độ các ion đó thấp hơn. 

+ Cơ chế chủ động: một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao di chuyổn 

ngược chiếu građien nông độ, xâm nhập vào rẻ theo cơ chế chủ dộng, đòi hỏi 

phải tiêu tốn năng lượng ATP (bơm ion) từ hô hấp. 

Cơ chê hấp thụ nước và ion khoáng có điểm khác nhau. Nước chỉ dược h.ìíp 

thụ vào rễ theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu). Các ion khoáng được hA'p 

thụ theo cơ chế thụ động và chủ động, ở cơ chế hấp thụ chủ động các ion 
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khoáng (do cây có nhu cầu cao) đòi hòi phải tiêu tốn năng lượng ATP (bơm 

ion) từ hô hấp. 

(au 3. Đất bị ngập úng lâu ngày, mặt nước ngăn cách sự tiếp xúc của không 

khí với đất làm ôxi không thâm nhẠp được vào đất, làm đất thiếu ỏxi. 

Đất thiếu ôxi ảnh hường đến sự hô hấp của rễ, rễ không hồ hấp được, đồng 

thời các chất dộc hại với tế bào tích lũy dần làm lông hút chết. Các lồng hút 

mới không hình thành đế thay thế các lông hút đã chết. Không có lông hút, cây 

không hấp thụ được nước, cân bằng nước trong cây bị phá vờ, cây sẽ chết. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: c. 

Cáu 3. Đáp án: a. 

Câu 4. Đấp án: d. 

Cáu 5. Đáp án. b. 

Bài 2. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận 

chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá. 

Câu 2. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rẻ 
lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét? 

Cáu 3. Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp 

tục đi lên được không, vì sao? 

Cáu 4. Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác? 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Phương thức xâm nhập của cúc ion khoáng 

vào rễ cây? Các ion khoáng xám nhập vào rễ cáu nhờ phương thức nào? 

a) Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng (không sử dụng ATP). 

b) Khuếch tán qua lớp kép phôtpholipit. 

c) Nhờ prôtêin vận chuyển và tiêu dùng ATP. 

d) Cả b và c. 
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Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Động lực chính nào vận chuyển nước trong cĩọ? 

a) Lực đẩy của rễ (áp suất rễ). 

b) Lực hút của lá và lực liên kết giữa các phân tử nước. 

c) Lực hút của lá và lực đẩy của rễ. 

d) Lực đẩy cùa rể và lực liên kết giữa các phân tử nước. 

Cáu 3. Chọn câu trả lcri đúng: Các động lực chù yếu của dòng mạch gỗl 

a) Áp xuất rễ, lực hút do thoát hơi nước ờ lá và lực liên kết giữa các phân tử 
nưóe với nhau và với vách tế bào mạch gốc. 

b) Áp suất rễ, áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhân (rễ) 

lực đẩy từ rễ đến thân. 

c) Áp suất rễ, áp suất thẩm thấu, lực hút do thoát hơi nước của lá. 

d) Áp suất rễ, lực hút do thoát nước ờ lá. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Cúc loại tế hào ỏ mạch lihe là các tế hào gí? 

a) Các tế bào sống. b) Các tế bào chết. 

c) Các tế bào non. d) Các tế bào già. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Tế hào của loại cây nào có áp suất thẩm thấu 

cao nhấũ 

a) Cây chịu hạn. b) Cây chịu mặn. 

c) Cây ưa bóng. d) Cây ưa sáng. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức inới 

Cáu 1. Cấu tạo cùa mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và 

các ion khoáng từ rễ lên lá: 

Trong thân của thực vật có mạch gỗ gồm các tế bào chết. Tế bào mạch gỗ 
gổm hai loại là quản bào và mạch ống. Các tế bào cùng loại nối với nhau theo 

hai cách: đẩu cùa tế bào này gắn với đầu cùa tế bào kia thành những ống dài từ 
rễ lèn lá để cho dòng nhựa nguyên di chuyển bên trong. Quản bào cũng như 
mạch Ống xếp sát vào nhau theo cách lỏ bôn cùa một tế bào sít khớp với lỏ bên 

của tế bào khác tạo lối đi cho dòng vận chuyển ngang. Vách của mạch gỗ được 

linhin hoá tạo cho mạch gỗ độ bển chắc và chịu nước. 

Cáu 2. Động lực giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ờ 
những cây gỏ lớn hàng chục mét là sự phối hợp của ba lực: áp suất rễ, lực hút 

do sự thoát hơi nước ở lá và sự liên kết giữa các phân tử nước với nhau. 

- Áp suất rễ (động lực đầu dưới): nước hoà tan ion khoáng từ đất vào lông 

hút của rẻ cây, tạo ra áp suất như bơm đẩy dầu dưới đưa nước lên. 
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- Lực hút do sự thoát hơi nước ở lá (b<mi hút đáu trcn): ờ lá hơi nước dược 

thoát ra ngoài không khí, tế hào khí khống ơ lá bị mất nước nén hút nước từ tê 

bào nhu mô bên cạnh. Tế bào nhu mô lại hút nước từ mạch gỗ ỡ lá, cứ như vậy 

làm thành lực hút nước từ rẻ lẽn lá như bơm hút dầu trên kéo nước lên. 

- Các phân tử nước: liên kết giữa các phản tử nước và liên kết với nhau và giữa 

các phân tử nước với vách mạch gỗ làm thành cột nước liên tục từ rể lên lá cây. 

Cáu 3. Khi một ống mạch gỗ bị tắc thì dòng nhựa nguyên trong ống có thể 
ti£p tục đi lên được vì dc cấu tạo đậc biệt của ống mạch gẻ là lỗ bên của ống 

này xếp v(Vi lỗ bên của ống bên cạnh, nên có một ống gỗ bị tắc dòng nhựa 

nguyên sẽ đi qua lỗ bên sang ông bên cạnh đảm bảo cho dòng nhựa nguyên 

trong ống. 

Càu 4. Sở dĩ dòng mạch rây được dẩy từ lá đến rễ và các cơ quan khác là do 

sự chênh lệch vể áp suất thám thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rể, 

hoa, quả...) mà nhựa luyện di chuyển từ tế bào lá vào ống rây, rồi từ ống rây 

qua ống rây khác qua các lổ trong bản rây cứ tiếp tục như vậy tạo lực đẩy dòng 

mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án d. 

Cáu 2. Đáp án c. 

Câu 3. Đáp án a. 

Cáu 4. Đáp án a. 

Cáu 5. Đáp án b. 

Bài 3. THOÁT HOI NƯỚC 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? 

Câu 2. Cây trong vườn và cây trên đổi, cây nào có cường độ thoát hơi nước 

qua cutin mạnh hơn? 

Cáu 3. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mờ của khí khổng là tác nhân nào? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò cùa quá trình thoát hơi nước đối với 

đời sông cùa cây là gì? 

a) Là động lực đầu tiên của dòng mạch gỗ vận chuyển nước và các ion 

khoáng từ rễ đến mọi cơ quan (ờ cây trên mặt đất). 
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b) Giúp hạ nhiệt độ lá cây vào những ngày nắng nóng. 

c) Khi khí khổng mờ (để thoát hơi nước), COi khuếch tán vào lá cẩn cho 

quang hợp. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Những tác nhãn chính ảnh hưởng đến (V> mở 
cùa khí khổng? 

a) Nước và gió. b) Ánh sáng và nhiệt độ. 

c) Các ion khoáng. d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò cùa quá trình thoát hơi nước dói với 

đời sống của cây là gì? 

a) Là động lực dầu trên của dòng mạch gỗ vận chuyển nước và các ion 

khoáng từ rễ đến mọi cơ quan của cây trên mặt đất. 

b) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhũng ngày nóng, đảm bảo cho quá trình 

sinh lí xảy ra bình thường. 

c) Giúp khí khổng mở cho C02 khuếch tán vào lá để dùng cho quang hợp. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Độ đóng, mở của khí khổng chủ yểu phụ thuộc 

vào yếu tô nào trong các tế hào hạt đâu? 

a) Các ion khoáng. 

b) Hàm lượng prôtêin. 

c) Hàm lượng nước. 

d) Hàm lượng lipit và các vitamin. 

Cáu 5. Tìm từ phù hợp điẻn vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Thoát hơi nước giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng, đàm 

bảo cho các.xảy ra bình thường. Nhiệt độ của lá cây đang thoỉít hơi nước 

mạnh có thể thấp hơn nhiệt độ của lá đang héo đến 7°c. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Gâu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Khoảng 98% lượng nưóc mà rể cây hấp thụ được bị mất đi qua con 

đường thoát hơi nước ở lá. Nước bảo vệ cây khỏi bị hự hại bởi nhiệt độ cao cùa 

không khí. Nhất là vào những ngày hè nóng bức, khi nhiệt độ môi trường tăng 

cao, lá cây thoát hơi nước, giúp hạ nhiệt độ cửa lá, đảm bảo cho các quá trình 

sinh lí xảy ra bình thường. 

Đối với vật liệu xây dựng, không có quá trình thoát hơi nước đê hạ nhiệt độ, 

ngược lại vật liệu xây dựng lại có khả năng hấp thụ nhiệt làm nhiệt độ tăng cao. 
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Do vậy ta hiếu vì sao vào những ngày hò oi hức, không khí dưới bóng cay mát 

hơn nơi không có bóng cây và dưới mái che băng vật liệu xay dựng. 

Càu 2. Sự thoát hơi nước ở lá dược diổu tiết bời mức dộ phát triển của lớp 

cu tin tren biểu bi lấ. Lớp cutin càng dày, thoát hơi nước càng giảm và ngược 

lại. Từ day ta suy ra lá cày trong vườn có lớp cutin trên biểu bì lấ mỏng, còn lớp 

cutin trên biêu bì lá cây ờ trôn dôi dày hơn ncn lá cay ở trong vườn có khả năng 

thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn lá cây trên đổi. 

Càn T Tác nhân chủ yếu đicu tiết độ mở của khí khổng là do hàm lương 

nước trong các tế bào khí khổng. Sự diều tiết dỏ mở của khí khổng: 

Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng căng ra và làm cho vách dày 

cong theo vách mỏng và lỗ khí mờ ra. Khi mất nước, vách mỏng hết căng và 

vách dày uốn thẳng ra, lỗ khí khép lại, tạm ngừng thoát hơi nước. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Càu L Đáp án: d. 

Cáu 2, Đáp án: d. 

Càu 3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: c. 

Câu 5. Đáp án: Ọuá trình sinh lí. 

Bài 4. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN Tố KHOÁNG 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Vì sao cần phải bón phân với liểu lượng hợp lí tuỳ thuộc vào loại đất, 

loại ph.ln bón, giống và loài cây trổng? 

Càu 2. Hãy liên hệ với thực tế, nôu một sô' biện pháp giúp cho quá trình 

chuyển hoá các muối khoáng ờ trong đất từ dạng không tan thành dạng hoà tan 

dễ hấp thụ dối với cây. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Cứu I. Chọn câu trả lời dúng: Các nguyên tô dinh dưỡng khoáng thiết yếu 

cùa cây có vai trò gH 

a) Thiếu nó cây không hoàn thành dược chu trình sống. 

b) Không thể thay thế được bởi bất kỳ nguyên tô' nào khác. 

c) Trực tiếp tham gia vào trao đổi chất trong cơ thể. 

d) Cá a, b và c. 
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Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Phôtpho có vai trò gì trong cơ thể thực vọt? 

a) Thành phần của ATP, axit nuclêic, phôtpholipit và côenzim. 

b) Hoạt hoá nhiêu enzim. 

c) Thành phần của vách tế bào. 

d) Thành phần của diệp lục, prôtêin. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Nguồn cung cấp các nguyên tô dinh dường 

cho cây từ đâu? 

a) Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tô' dinh dưỡng cho cây. 

b) Phân bón cung cấp cho cây trồng. 

c) Nước mưa mang các chất từ không trung xuống đất. 

d) Cả a và b. 

Câu 4. Sắp xếp vai trò của các nguyên tố đại lượng (đôi với cây) tương ứng 

với từng nguyên tố. 

STT Các nguyên tố Trả lời Vai trò 

1 Phôtpho a) Thành phần của prôtêin 

2 Kali b) Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim 

3 Canxi c) Thành phán của vách tế bào và màng tế bào, 

4 Magiê hoạt hoá enzim 

5 Lưu huỳnh d) Hoạt hoá enzim, cân bằng nưóc và ion, mở 

6 Nitơ 
khí khổng 

e) Thành phần của axit nuclêic, ATP, 

phôtpholipit, cỏenzim 

g) Thành phần cùa prôtêin, axit nuclêic... 

Câu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Các nguyên tố khoáng trong đất tồn tại ờ dạng không tan hoặc dạng hoà tan. 

Cây chỉ hấp thụ các ion khoáng.(dạng ion). bón phân vói liều lượng 

cao quá mức cần thiết sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm và ô 

nhiễm môi trường đất và nưỏe. 

11 - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Trong cơ thể thực vật có hầu hết tất cả các nguyên tố có trong bàng 

hệ thống tuần hoàn. Nhưng chỉ có 17 nguyên tô' như: c, o, H, N, p, K, s, Ca, 

Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là nguyên tô' dinh dưỡng thiết yếu đối với sự 
sinh trường của mọi loại cây. Liều lượng phân bón cho cây trồng phải tuỳ thuộc 

vào đất, loại phân bón, giông và loài cây trổng. Nếu liều lượng phân bón cao 

quá mức cần thiết sẽ không chỉ độc hại dối với cây trổng mà còn gây ỏ nhiễm 

nông phẩm và môi trường. Dư lượng phân bón, khoáng chất sẽ làm xấu lí tính 
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(cáu trúc) của đất, giết chết các vi sinh vạt có lợi và rửa trôi chúng xuống các 

ao, hồ, sỏnc, suối gây ô nhiêm nguồn nước. 

Ncu thiêu phân bón làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây 

trổng, gián nảng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao chi phí đầu vào. 

Vì vậy c.in bón phân hợp lí để cây sinh trưởng tốt, nàng suất cao, hiệu quá phân 

bón cao, giam chi phí đầu vào, không gây ổ nhiễm nông sản và môi trường. 

Cáu 2. Các ion khoáng ở trong đất tồn tại ờ dạng không tan hoạc hoà tan 

(dạng ion) Rể cây chỉ hấp thụ được ion khoáng ở dạng hoà tan. Còn ion 

khoáng khóng tan cây không hấp thụ được. Để chuyển hoá các hợp chất khoáng 

khó tan thành dạng ion cây dẻ hấp thụ người ta thường dùng biện pháp làm cỏ 
sục bùn, phỉ váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, 

bón vôi chc đất chua... 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: a. 

Càu 3. Đáp án: d. 

Câu 4. Đáp án: 1. e; 2. d; 3. c; 4. b; 5. a; 6. g. 

Câu 5. Đáp án: Ở dạng hoà tan. 

Bài 5. DINH DƯỠNG NITO Ỏ THỰC VẬT 

l-CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể 
sống được (lình 5.1 SGK)? 

Cáu 2. Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat? 

Cáu 3. Thực vật đã thích nghi như thê nào dể bảo vê tế bào khỏi bị dư lượng 

NH3 dầu độc? 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu I. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò cùa nitơđối với cây là gỉ? 

a) Tham gia vào thành phần của các dại phân tử hữu cơ. 

b) Tham gia vào thành phần enzim. 

c) Tham gia thành phần các hoocmôn 

d) Cả a, b và c. 
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Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Nguồn cung cấp ni tơ chù yếu clio cày tử Jãu? 

a) Khí quyển. b) Đất và xác động vật. 

c) Nitơ được tạo ra do sấm sét. d) Các loại phân bón. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Cúc quá trình nào đồng hoá nitơ trong mỏ tliựi vụt? 

a) Quá trình khử nitrat. 

b) Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật. 

c) Quá trình hấp thụ nitơ. 

d) Cả a và b. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Sự hình thành aniit có ỷ nghĩa sinh học lừ gì? 

a) Giải độc tốt nhất khỏi NH3 (gây độc cho tế bào). 

b) Amit là nguồn dự trữ NH3 cho tổng hợp axit amin. 

c) Amit là chất xúc tác sinh học cho các phản ứng tổng hợp cacbohiđrat và 

prôtêin. 

d) Cả a và b. 

Câu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với đời sống của thực vật. Nito là 

thành phần không thể thay thế của nhiều. quan trọng như prỏtêin, 

axit nuclêic, diệp lục, ATP... 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với đời sống thực vật nói 

chung và của cây lúa nói riêng. Nitơ là thành phần không thể thay thế của nhiều 

hợp chất sinh học quan trọng như prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP... 

Nitơ tham gia điều tiết quá trình trao đổi chất và trạng thái'ngậm nước của tế 
bào. Thiếu nitơ làm giảm quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ, từ đó sinh 

trường của các cơ quan bị giảm, dẫn đến cây lúa sẽ chết. 

Câu 2. Trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ờ dạng khử. Nhưng hai dạng 

nitơ ở môi trường bên ngoài rề hấp thụ lại có dạng N03 là dạng ôxi hoá. Do dó 

nitrat cần được khử thành amoniac để tiếp tục được đồng hoá thành axit amin, 

amit và prôtêin. 

Cáu 3. Để bào vê tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc, thực vật liên kết 

phân tử NH3 vào axit amin đicacbôxilic để hình thành amit. Đó là cách giải dộc 

NH3 tốt nhất. 
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2. (au hỏi và hài tập củng cỏ hoàn thiện kiên thức 

Cau ì. Đáp án: d. 

Càu 2. Đáp án: b. 

Càu 3. Đáp án: đ. 

Câu 4. Đáp ấn: d. 

Cáu 5. Đáp án: Hợp chất sinh học. 

Bời 6. DINH DƯỠNG NITƠ Ỏ THỰC VẬT (tiếp theo) 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiên thức mới 

Cáu ỉ. Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được. 

Cáu 2. Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường 

sinh học đối với sự dinh dường nitơ của thực vật. 

Cảu 3. Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dụng gì đối với 

năng suất cây trồng và bảo vệ mối trường? 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Càu L Chọn câu trả lời đúng: Nitơ trong đất tồn tụi dưới dọng nào? 

a) Trong ion khoáng (nitơ vô cơ). 

b) Trong xác sinh vật (nitơ hữu cơ). 

c) Trong các hạt keo đất. 

d) Cả a và b. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Re c úy húp thụ từ đất những dưng ni tơ nào? 

a) Nitơ khoáng. b) Nitơ hữu cơ. 

c) Nitơ phân tử. d) Cả b và c. 

Câu 3. Chọn càu trả lời đúng: Quá trình khử nitrưt hoá trong mô diễn rư 
theo sơ đổ nào? 

a) NO3 (nitrat) —> NOõínitrit) -* NH^amôniăc). 

b) NH4 —> NO2(nitrit) -> NO^nitrat). 

c) N2 -> NH4 NO3 . 

d) n2 -> no; -> NO3. 
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Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Vi khuẩn nào hiến đổi hỢỊ) chất nitư thành 

muôi niĩrưtl 

a) Vi khuẩn nitrat hoá. 

b) Vi khuẩn amôn hoá, vi khuẩn nitrat hoá. 

c) Vi khuẩn cố định nitơ. 

d) Vi khuẩn cố định nitơ và vi khuẩn nitrat hoá. 

Câu 5. Tim từ phù hợp điền vào chổ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

NH3 ở trong mô thực vật được đồng hoá theo 3 con đường: amin hoá trực 

tiếp,.và hình thành amit. 

Hình thành amit là con đường khử độc NH3 dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự 

trữ NH3 cho quá trình tổng hợp prôtêin khi cần thiết. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Nguồn cung cấp chủ yếu nitơ cho cây là đất. Nitơ trong đất tổn tại ở 
hai dạng: 

- Nitơ vô cơ trong các ion khoáng 

- Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (thực vật, động vật và vi sinh vật). 

Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng (nitơ vô cơ) từ đất: NO3 và NH4 . 

Câu 2. Quá trình liên kết N2 với H2 để hình thành nên NH3 gọi là quá trình 

cố định nitơ. 

Trong tự nhiên, hoạt động của các nhóm vi sinh vật cô' định nitơ có vai trò 

quan trọng trong việc bù đắp lại lượng nitơ của đất đã bị cây lấy đi. 

Vi khuẩn cố định nitơ là biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển 

nhưng thực vật không hấp thụ được thành dạng nitơ khoáng NH3 (NH4 trong 

môi trường nước), cây dễ dàng hấp thụ. Sờ dĩ vi khuẩn có khả năng cô' định nitơ 
vì có enzim độc nhất là nitrôgenaza, men này có khả năng bẻ gãy ba liên kết 

cộng hoá trị bển vững giữa hai nguyên tử nitơ (N s N) để liên kết với hiđrô tạo 

ra amôniac (NH3). Trong môi trường nước, NH3 chuyển thành muối (NH4 ). 

Câu 3. Để cây trồng có năng suất thu hoạch cao cần phải bón phân hợp lí. Bón 

phân hợp lí là bón đúng loại, đủ sô lượng và tỉ lộ các thành phần dinh dưỡng, theo 

nhu cầu của giống, loài cây trồng. Bón phân còn tuỳ thuộc vào thời kì sinh trường 

và phát triển của cây cũng như điều kiện đất đai và thời tiết mùa vụ. 
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Bón phân thiếu, nàng suất cầy trồng thấp, hiộu quả kinh tế kém. Bón phân 

vượt quá mức tỏi ưu, cây không hấp thụ hết, dư lượng phân bón sẽ làm xấu tính 

chất lí - hoá của đất, lượng phân dư sẽ bị nước mưa cuốn trôi xuống các ao, 

sõng, biển... gây ỏ nhiễm mỏi trường nước. 

Bón phAn hợp lí giúp cAy sinh trưởng tốt, năng suất cao, hiệu quá của phân 

bon cao, giâm chi phí dấu vào, không gây ỏ nhiễm nông phẩm, mỏi trường và 

đc doạ sức khoe con người. 

2. Câu hai và bài tập củng cỏ hoàn thỉệiì kiến thức 

Cáu 7. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: a. 

Câu 3. Đáp án: a. 

Cáu 4. Đáp án: b. 

Cáu 5. Đáp án: Chuyển vị amin. 

Bài 8. QUANG HỌP Ỏ THỰC VẬT 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cảu L Quang hợp ờ thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát. 

Càu 2, Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất? 

Câu 3. Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức nâng quang hợp. 

Cáu 4. Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh. 

Cáu 5. Sắc 'tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hoá quang năng 

thành hoá nàng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh? 

a) Diệp lục a. b) Diệp lục b. 

c) Diệp lục a, b. d) Diệp lục a, b và carôtenôit. 

Cáu ố, Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức 

năng hấp thụ được nhiều ánh sáng? 

a) Có cuống lá. 

b) Có diộn tích bề mặt lá lớn. • ị 

c) Phiến lá mỏng. J yL \ \ 

d) Các khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá để không chiếm mất 

diên tích hấp thụ ánh sáng. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cứu 7. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào là quang hợpl 
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a) Là quá trình hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời đê tạo ra cacbahìđrat 

và ôxi từ khí cacbônic và nước ờ cây xanh. 

b) Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giàn và tích 

luỹ năng lượng ở cây xanh. 

c) Là quá trình hấp thụ nước và ion khoáng để tổng hợp chât hữu :ơ nhờ 
năng lượng ánh sáng mặt trời ờ cây xanh. 

d) Cả b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời dứng: sắc tô quang hợp gồm những loại nào? 

a) Carôtenôit. b) Diệp lục (a và b). 

c) Phicôlibin. d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của quang lìỢỊ} là.gì? 

a) Tạo ra chất hữu cơ cho mọi sinh vật. 

b) Tạo ra năng lượng cho mọi hoạt dộng của sinh vật. 

c) Điều hoà cân bằng khí quyển. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Hệ sác tố quang hợp của thực vật phàn híở đâu? 

a) Màng trong của lục lạp. b) Ngoài màng tilacôit. 

c) Trong màng tilacôit. d) Màng ngoài của lục lạp. 

Câu 5. Chọn câu trả lời dúng: Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá thích rghi với 

quang hợp được thể hiện như thê nào? 

a) Diệp lục tập trung ờ tế bào mô giậu để trực tiếp hấp thụ ánh sáng. 

b) Hệ mạch dẫn toả đến từng tế bào nhu mô cung cấp nguyên liệu và lấy sản 

phẩm quá trình quang hợp. 

c) Mô khuyết có nhiểu khoảng trống tạo điểu kiộn cho C02 khuếch tán đến 

tế bào chứa sắc tô' quang hợp. 

d) Cả a, b và c. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. 

- Quang hợp ờ thực vật là quá trình trong đó nàng lượng ánh sáng nạt trời 

được diệp lục trong lục lạp hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat và giải pióng ra 

ôxi từ khí cacbonic và nước. 

- Phương trình tổng quát về quang hợp: 

Ánh sáng mạt trời 

6C02 + 6H20 { C6H1206 + 602 

Diệp lục 
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( úi 2. loàn bộ sư sống trcn hành tinh cùa chúng la phụ thuộc vào quang 

hợp V quang hợp cung cáp thức an cho mọi sinh vạt trcn hành tinh cua chúng 

ta. Ọiang nang được chuyến hoá thành hoá năng trong các licn kết hoá học. 

Đày 1. nguỏn năng lượng duy trì hoạt động Sống của sinh giới. 

Sai pham của quang hợp còn là nguồn nguyên liệu cho còng nghiệp, cho 

xay d.iìg, cho sán xuat thuốc chữa bệnh. Quang hợp giúp điều hoà không khí, 

giai p óng 02 hảp thụ C02. Do cấc vai trò trôn mà quang hợp có vai trò quyết 

định nv với sự sống ♦ren Trái Đất. 

Càdĩ. 

- C:m tạo ngoài cùa lá thích nghi với quang hợp: lá có diện tích bé mặt lớn 

dí hâị thụ các tia sáng, phiến lá mỏng thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra 

được lễ dàng. Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng để cho khí COi 

khuếcl tán vào bên trong lá đến lục lạp. 

Đặc điếm giải phẫu hình thái bên trong: lá có hệ gân lá là mạch dẫn gồm 

mạch :ỗ và mạch rây, xuất phất từ bó mạch ở cuống lá đi đến tận từng tế bào 

nhu mo của lá. Nhờ vạy, nước và ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện 

quang lọp và sản phẩm quang hợp di chuyển ra khỏi lá. Trong lá có nhiều tế 
bào chra những hạt màu lục gọi là lục lạp. Lục lạp là bào quan quang hợp. 

Cáu 4. 

- Hi sắc tố quang hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carôtenôit. Diệp lục 

có hai oại là diệp lục a và diệp lục b. Diệp lục là sắc tố chủ yếu của quang hợp, 

carôterỏk là nhóm sắc tô phụ quang hợp. Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng 

lượng mh sáng và truyền nâng lượng đã hấp thụ được vào phân tử diệp lục a ở 
trung tim quang hợp theo sơ đồ: 

Carttenôit -> diệp lục b —> diệp lực a -» diệp lục a ở trung tập phản ứng. Tại 

đó quarg nãng được chuyển hoá thành hoá năng trong ATP và NADPH. 

Troru các sắc tố quang hợp chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự 
chuyển hoá năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành nảng lượng của các liên 

kết hoáhọc trong ATP và NADPH. 

Tron' các sắc tố quang hợp chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự 
chuyển hoá nang lượng ánh sáng hấp thụ được thành nàng lượng của các liên 

kết hoá 1ỌC trong ATP và NADPH. Các sắc tố khác chỉ hấp thụ năng lượng ánh 

sáng vàưuyền năng lượng đó cho diệp lục a. 

- Chrc năng của hê sắc tố quang hợp. 

Hấp hụ năng lượng ánh sáng và truyền nâng lượng đã hấp thụ được cho diệp 

lục b đ< diệp lục này truyền tiếp cho diệp lục a. Ngoài ra, carôtenôit còn có 

chức nãig bảo vệ bộ máy quang hợp và tế bào khỏi bị đốt cháy khi cường độ 
ánh sání quá cao. 
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Câu 5. Đáp án: a. 

Câu 6. Đáp án: b. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: a. 

Cáu 2. Đáp án: d. 

Cáu 3. Đáp án: d. 

Câu 4. Đáp án: c. 

Cáu 5. Đáp án: d. 

Bài 9. QUANG HỌP Ỏ CÁC NHÓM THỰC VẬT 

c3, c4 VÀ CAM 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Nêu khái niêm và điều kiên cần có của pha sáng trong quang hợp. 

Câu 2. Ôxi trong quang họp có nguồn gốc từ đâu? 

Cáu 3. Sản phẩm của pha sáng là gì? 

Cáu 4. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tố>i để đổng 

hoá C02 thành cacbohiđrat? 

Câu 5. Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4 SGK, nêu sự giống nhaiu /à khác 

nhau giữa các con đường C3, c4 và con đường CAM. 

Câu 6. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào- sau đằy? 

a) C02 và ATP. b) Năng lượng ánh sáng. 

c)Nướcvà02. d) ATP và NADPH. 

Câu 7. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H|206 ở cây m ía là g ai đoạn 

nào sau đây? 

a) Quang phân li nước. b) Chu trình Canvin. 

c) Pha sáng. d) Pha tối. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô và hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Quang hợp gồm các pha nào? 

a) Pha sáng. b) Pha tối. 

c) Pha trung gian. d) Cả a và b. 
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Cau 2. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của pha sáng trong quang lỉ(/Ị) la gì'} 

4) Chuyến hoá năng lượng ánh sáng (được diệp lục hấp thu) thanh năng 

lượng trong ATP và NADPH. 

h) Tổng hợp chất hũru cơ phức tạp từ các chất đơn giản. 

c) Hấp thụ C02 và giải phóng 02. 

d) Cả b và c. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Điển: giỏng vù khác nhau trong quang hợp 

giữa (ác nhóm thực vật Cị, C4, cam ở pha nào? 

a) Giống nhau ở pha sáng và pha tối. 

h) Giống nhau ở pha tối, khác nhau ở pha sáng. 

c) Khác nhau ở pha sáng và pha tối. 

d) Khác nhau ở pha tối, giống nhau ở pha sáng. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Ỏ.xi trong quang hợp dược sinh ra từ phản ứng 

nào? 

a) Ọuang phân li nước. 

b) Phân giải glucôzơ. 

c) Khử C02. 

d) Hình thành ATP. 

Cáu 5. Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Trong pha sáng....được sử dụng để phân li nước. ơ2 được giải 

phóng ra từ nước. ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để 
tổng hợp các hợp chất hữu cơ. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã 

được diêp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và 

NADPH. 

Điều kiện cần có: chỉ xảy ra ờ tilacôit. 

Cáu 2. Trong pha sáng diển ra quá trình quang phân li nước. Quang phân li 

nước diẻn ra trong xoang của tilacôit theo phản ứng: 

Ánh sáng 

2H2ơ * 4H+ + 4e~ + ơ2 

Ôxi dược giải phóng ra từ phân tử nưóe. 

Càu 3. Sản phẩm của pha sáng gồm có: ATP, NADPH và 02. 
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Câu 4. Các sản phẩm của pha sáng là ATP và NADPH mang năng lượng ánh 

sáng vào pha tối để đổng hoá C02 thành cacbohiđrat. 

Câu 5. 

- Sự giống nhau giữa chu trình c3, c4 và CAM: 

Cả ba chu trình đểu có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên 

các hợp chất cacbohiđrat, axit amin, prôtêin, lipit... 

- Sự khác nhau giữa chu trình c3, c4 và CAM: 

+ Chu trình c3: chất nhận là ribulôzơ -1,5-điphôtphat, sản phẩm ổn dịnh 

đầu tiên là hợp chất 3 cacbon: APG. 

Tiến trình của chu trình c3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra ờ 
trong các tế bào nhu mô thịt lá. 

+ Chu trình c4: chất nhận là axit photphoenolpiruvic. Sản phẩm ổn định đầu 

tiên là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic. 

Tiến trình của chu trình c4 gồm hai giai đoạn: giai đoạn I xảy ra trong tế bào 

nhu mô thịt lá. Giai đoạn II là chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó 

mạch. 

+ Chu trình CAM: quá trình cố định C02 xảy ra vào ban đêm ờ tế bào nhu 

mô thịt lá (thích hợp với môi trưòng khô hạn). 

Cảu 6. Đáp án: d. 

Cáu 7. Đáp án: b. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: a. 

Cáu 3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: a. 

Cáu 5. Đáp án: Năng lượng ánh sáng. 

Bài 10. ẢNH HƯỎNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH 

ĐẾN QUANG HỢP 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Cường độ ánh sáng ảnh hường đến quang hợp như thế nào? 
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(au 2. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp? 

( au 3. Trình bày sự phụ thuộc cùa quang hợp vào nhiệt độ. 

Càu 4. Cho ví du vé vai trò của các nguyốn tố khoáng trong hẹ sắc tố quang hợp. 

2. Câu hỏi và hài tập củng cỏ hoàn thiện kỉến thức 

Càu ì. Chọn câu trả lời đúng: Các yểu tô ngoại cảnh nào anh hướng đến 

quang hợi?ĩ 

a; Ánh sáng và nhiệt độ. 

b) Nồng độ C02. 

c) Nước và ion khoáng. 

d) Cá a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Điểm hù ánh súng lủ gì? 

a) Là điểm mà tại đó cây đòi hỏi phải có nhiều ánh sáng hơn. 

b) Là điểm mà tại đó cây có hiệu suất quang hợp cao nhất. 

c) Là cường độ ánh sáng khi cây có cường độ quang hợp và cường độ hô hấp 

bằng nhau. 

d) Cả a và b. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Trong quang hỢỊ) ở thực vật CAM cúc chu 

trình xảy ra vào thời điểm nào? 

a) Chu trình C4 xảy ra ban ngày, chu trình Canvin xảy ra ban đêm. 

b) Chu trình C4 và chu trình Canvin đều xảy ra ban ngày. 

c) Chu trình C4 xảy ra ban đêm, chu trình Canvin xảy ra ban ngày. 

d) Chu trình C4 và chu trình Canvin đểu xảy ra ban đêm. 

Cáu 4. Sắp xếp đặc điểm của các nhóm thực vật tương ứng với tímg nhóm. 

1>TT Nhóm thực vật Trả lời Đặc điểm 

! Thực vật 1. 

9 

a) Đa số thực vật sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 

b) Thưc vât sông ở vùng nhiêt đới khí Hâu nóng 
2 Thực vật c4 L. 

ẩm kéo dài. 
3 Thực vật CAM 3. c) Thực vật sống ở hoang mạc và sa mạc. 

d) Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG. 

e) Sản phẩm đầu tiên của pha tối là AOA. 

g) Enzim cố định C02 là rubisco. 

h) Enzim cố định C02 là PEP và rubisco. 

i) Có 2 loại lục lạp. 

k) Tế bào quang hợp ờ lá là tế bào nhu mô thịt lá. 
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Cáu 5. Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Dưới tán rừng rậm, chủ yếu là ánh sáng khuếch tán, các tia đỏ giảm rõ rệt. 
Cây mọc dưới tán rừng thường chứa.giúp hấp thụ được các tia 

sáng có bước sóng ngắn hơn. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CAU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp vẻ hai mặt la cường độ 
và quang phổ (quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và xanh tím). Sự ảnh 

hưởng cùa cường độ ánh sáng đối với quang hợp phụ thuộc vào nồng dộ COi. 

Nồng độ C02 thấp nhất để cây quang hợp được là 0,008-0,01%. Dưới 

ngưỡng đó, quang hợp rất yếu hoặc có thể khổng xảy ra. Tăng nồng độ C02, 

lúc đầu cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận, sau dó tăng chậm cho tới khi đến 

trị số bão hoà C02. Vượt quá trị sô' đó, cường độ quang hợp giảm. Nóng độ bão 

hoà C02 - trị sô' tuyệt đối của quang hợp biến đổi tuỳ thuộc vào cườrg độ chiếu 

sáng, nhiệt độ và các diều kiên khác. Trong tự nhiên, nồng độ C02 trung bình 

là 0,03%. 

Cáu 2. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp: không có nước cây 

xanh không thé tiến hành quang hợp được. Nước là nguyên liệu cho quá trình 

quang phân li nước trong pha sáng của quang hợp. Có quang phân li nước mới 

có H+ và e tham gia vào chuỗi truyền diện tử trong màng tỉlacôỉt để hình thành 

nên chất khử NADPH và làm xuất hiện građien nồng độ H+ qua màng tilacôit 

là cơ sở để tổng hợp ATP trong quang hợp. 

Câu 3. Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha sáng và trong 

pha tối của quang hợp. 

Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ờ những loài cây khác nhíu thì khác 

nhau. Ví dụ, thực vật vùng cực, núi cao và ôn đới ngừng quang hop ờ -5°c. 

Thực vật á nhiệt đới: 0-2°C, thực vât nhiệt đới: 4-8°C. 

Nhiệt độ cực đại làm ngừng quang hợp cũng không giống nhau ờ các loài 

cây khác nhau. Đối với cây ưa lạnh, quang hợp đã bị hư hại ờ nhìét độ 12°c. 

Cây ưa nhiệt ờ vùng nhiệt đới vẫn quang hợp ở nhiệt độ 50°c. Thíc vật ờ sa 

mạc có thổ quang hợp ờ nhiệt độ 58°c. 

Cáu 4. Ion khoáng ảnh hưởng nhiểu mặt đến quang hợp 

- N, p, s tham gia cấu thành enzim quang hợp. 

- Mg, N tham gia vào cấu trúc phân tử diệp lục. 
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- K diếu tiết độ mở khí khổng cho C02 khuếch tán vào lá. 

- ỈVn, Cl liên quan đến quang phân li nước. 

2. Câi hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Cài y. Đáp án: d. 

Cài 2. Đáp án: c. 

Cái 3. Đáp ấn: c. 

Cái 4. Đáp án: 1. a, d, g; 2. b, d, h; 3. c, e, i, k. 

Cái 5. Đáp án: Lượng diệp lục b. 

Bài n. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỔNG 

I - CÂJ HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câi hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật? 

Càu 2. Phàn biệt nãng suất sinh học với năng suất kinh tế. 

Cáu 3. Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển 

quang ìợp. 

2. Cài hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Nồng độ tối thiểu cùa CO-> dế cây có thể 

quang IỢỊ) dược là hao nhiêu? 

a) Tí 0,08 - 0,1 %. b) Từ 0,008 - 0,01 %. 

c) Ti 0,006 - 0,007%. d) Từ 0,007 - 0,008%. 

Càu 2. Tìm nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn chỉnh bảng: So sánh 

quang IỢỊ) ở thực vật C Ị với thực vật C4. 

STT Các chỉ số so sánh 
“1 

Thực vật Gị Thực vật c4 

1 Quang hô hấp 

2 Có chu trình Can vin 

3 Chất nhận C02 đầu tiên 

ị 
Enzim cô định COo 

. 
5 Sản phẩm đầu tiên của pha tối 

6 Ai lực của cacboxilaza đối với C02 
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7 Các tế bào quang hợp của lá 

8 Các loại lục lạp 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Sản phẩm đầu tiên trong pha tối niu quang 

hợp ở thực vật C ị là gì? 

a) PGA (axit phôtphoglixêranđêhit) 

b) APG (axit phôtphoglixêric). 

c) RiDP (ribulôzơ 1,5 đì phôtphát). 

d) Ribulôzơ - 5P. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: sàn phẩm dầu tiên trong pha tỏi cùa quang 

hợp ở thực vật Cự lủ gì? 

a) APG (axit phôtphoglixêric). 

b) AOA (axit ôxalôaxêtic). 

c) PGA (axit phôtphoglixêranđêhit) 

d) RiDP (ribulôzơ 1,5 di phôtphát). 

Cáu 5. Tìm từ phù hợp diền vào chỗ trống hoàn chỉnh bảng sau: 

Tăng diện tích bộ lá, tăng cường độ quang hợp của cây trồng bâng cách áp 

dụng các. chăm' sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lí tuỳ 
thuộc vào giống, loài cây trồng. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. "Ọuang hợp quyết định năng suất của thực vật” là đúng \ì quang hợp 

tạo ra khoảng 90-95% tổng lượng sinh khối khô trong cây, phần còn lại 5-10% 

là các chất dinh dưỡng khoáng. 

Cáu 2. 

- Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích luỹ được trorg một ngày 

trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. 

- Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong 

các cơ quan (lá, hạt, củ...) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đôi với con 

người của từng loài cây. 

Câu 3. Các biộn pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển 

quang hợp: 

Năng suất cây trổng phụ thuộc vào quá trình quang hợp. Do đó, tìiông qua sự 
điều khiển các yếu tố ảnh hường đến quang hợp người ta có thể nâig cao nang 

suất cây trồng. Người ta có thể dùng biện pháp nông sinh như bói phan, tưới 

nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với loài và giông rây trồng đê 
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làm 1.III11 diện tích lá. Tác dụng cùa hộ hi dối với quang hợp thể hiện ờ trị số 

diện tk lì hí (m“ lá/m“ dát). Trị số cực dại diện tích hí dối vơi cây lấy hạt là 3-4 

(30.000 40.000m2 lá/ha); đối vơi cay lấy củ và rỗ là 4-5,5. 

Ngoai việc tâng diện tích lá, người ta còn lãng cường độ quang hợp. Cường 

độ quang hợp là chỉ sô thế hiện hiệu suất hoạt đông của bỏ máy quang hợp (hí). 

Tí sô dó anh hường quyết dịnh dến sư tích luỹ chất khô và nâng suất cây trổng. 

Đicu khiến cường độ quang hợp bằng cách tâng cường các biện pháp kĩ thuật 

như cung cap nước, bón phần, châm sóc hợp lí tạo đieu kiên cno cay hấp thu và 

chuyên hoá năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả. Tuyển chọn và tạo mới 

các giỏng cAy trồng có cường độ quang hợp cao. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Cau /. Đáp án: b. 

Cau 2. Đáp án: 

STT 

~7~ 

Các chỉ số so sánh Thực vật c3 Thực vật C4 

Quang hô hấp Mạnh Rất yếu 

"2 Có chu trình Canvin Có Có 

3 Chát nhận C02 đầu tiên Ribuỉôzơ-1,5 “ diP PEP (Phôtphoenolpiruvat) 

4 Enzim cô định C02 
Rubisco 
(Rubpcacboxilaza) 

PEP cacboxilaza và Rubisco 

5 
Sản phẩm đầu tiên của 
pha tôi 

APG 
(hợp chất 3 cacbon) 

AOA (hợp chất 4 cacbon) 

6 
Ái lực của cacboxilaza 

đỏi với C02 
V ừa phải Cao 

7 
Các tế bào quang hợp 
của lá 

Nhu mô Nhu mô + bao bó mạch 

"T ~ 1 Các loại lục lạp Một Hai 

Câu 3, Đấp án: b. 

Câu 4. Đấp án: b. 

Câu 5. Đấp án: Biên pháp kĩ thuật. 
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Bài 12. HÔ HẤP Ỏ THỰC VẬT 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Hô hấp ờ cây xanh là gì? 

Câu 2. Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? 

Cáu 3. Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ớ cơ thể thực vạt? 
Cho ví dụ. 

Câu 4. Hãy khái quát về ảnh hường cùa môi trường đối với hô hấp của cây 

xanh. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức. 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào lủ hô hấp ỏ thực vật? 

a) Là quá trình ôxi hoá sinh học chất hữu cơ (glucôzơ) thành C02 và H20, 

đồng thời thời giải phóng nãng lượng cung cấp cho các hoạt động sống. 

b) Là quá trình trao đổi khí C02 và 02 giữa thực vật (cây) với mỏi trường. 

c) Là quá trình phân giải chất hữu cơ, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt 

động sống của tế bào. 

d) Cả b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Hô hấp có vai trò gì đôi với thực vật? 

a) Cung cấp năng lượng ở dạng nhiệt duy trì nhiệt độ thích hợp với các hoạt 
động sống của cơ thể. 

b) Cung cấp năng lượng ờ dạng ATP được sử dụng cho nhiểu hoạt động sống 

của cây... 

c) Cung cấp năng lượng dạng ATP được dùng để tổng hợp các hợp chất hữu 

cơ (prôtêin, axit nuclêic), sửa chữa những hư hại của tế bào... 

d) Cả a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Quá trình quang hô hấp xảy ra ỏ hào quan 

nào của lá cây? 

a) Perôxixôm, ti thể. b) Tế bào chất, 

c) Mạng lưới nội chất hạt. d) Lục lạp. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tác nhân chủ yểu nào ảnh hưởng đến hô hấp 

của thực vật? 

a) H20, ôxi. 

c) Năng lượng C02. 
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b) Nhiệt độ. 

d) Cả a, b và c. 



Càu 5. lìm từ phù hơp điồn vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Trorg điều kiện cường dộ ánh sáng cao, tại lục lạp của thực vật CỴ lượng 

C()2 c;n kiệt. ()2 tích lũy lại nhiều (khoáng gấp 10 lẩn so với C02). En/im 

cacbôx laza hoá thành enzim ôxigenaza ôxi hoá ribulôzơ - 1,5 - điphôtaphat và 

A1*G rên C02 xảy ra kế tiếp nhau.: bắt đầu từ lục lạp qua 

pe rô xi; ỏm và kết thúc bằng sự thải ra khí COọ tại ti thổ. 

II - HIÚNG DẪN TRẢ Lời CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cân hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cát. 1. Hò hấp ỏ thực vật là quá trình ôxi hoá sinh học nguycn liệu hô hấp, 

đặc hụt là glucỏzơ đến khí cacbonic, nước và tích lũy năng lượng à dạng dề sử 
dụng ATP. 

Phương trình hò hấp: 

C6h|206 + 602 -> 6C02 + 6H20 + 2870KJ/mol (nhiệt + ATP). 

Phầ! năng lượng hô hấp thải ra ờ dạng nhiột là cần thiết dê duy trì nhiệt độ 
thuận Hi cho các hoạt động sống của cơ thể thực vật. Năng lượng hô hấp tích 

lũy troig phân tử ATP dược sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây như vận 

chuyểr chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ, sửa chữa hư hại 

của tê sào... 

Cái 2. 

- H') hấp kị khí: gồm quá trình đường phân và lên men, đường phân xảy ra 

trong tí bào chất, dó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic. 

Kết quả cùa đường phân là hình thành nên 2 phân tử axit piruvic từ một phân 

tử gluc)zơ. 

+ Kii có ôxi axit piriuvic tiếp tục phân giải hiếu khí đến C02 và nước. 

+ Kú không có ôxi, axit piruvic chuyên hoá theo con dường hô hấp kị khí 

(lên m<n) tạo ra rượu êtilic và C02 hoặc axit lactic. 

- H) hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền điện từ trong hô hấp. 

+ Ciu trình Crep: khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thê. Tại dó, 

axit piravic chuyên hoá theo chu trình Crep và bị ôxit hoá hoàn toàn, giải phóng 

ra 3 phin tử C02. 

+ Ciuôi truyển diện tử: Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep 

được ciuyển đến chuỗi truyền điện tử. Hiđrổ được truyén qua chuỗi truyền điện 

tử đến ixi để tạo ra nước và tích lũy được 36ATP. 
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Trong hô hấp hiếu khí cần có ôxi. Hô hấp hiếu khí đảm bảo cho quá trình 

phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp giải phóng ra C02 và nước, tích luỹ 
nhiều năng lượng hơn so với hô hấp kị khí. 

Câu 3. Ở cơ thể thực vật, phân giải kị khí diễn ra trong điều kiện thiếu ổxi 

như khi rễ cây bị ngập úng hoặc khi ngâm hạt vào nước. 

Cáu 4. Ảnh hường của môi trường đối với hô hấp ờ cây xanh được biểu hiên 

ở các yếu tố sau: 

- Nước: Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp, muốn 

hạt nảy mẩm cần đảm bảo đủ ẩm. Đối với các cơ quan đang ờ trạng thái ngủ, 

tăng lượng nưóe trong các hạt khô từ 12%-18% làm cho hô hấp tãng lên 4 lần. 

Tiếp tục tăng nước lên 33% thì cường dộ hô hấp tãng lên đến gần 100 lần. 

- Nhiệt dô: Nhiệt dộ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt 

động sống của tế bào vẫn còn bình thường. 

- Ôxi: Ôxi là nguyên liệu cho hô hấp, thiếu ôxi hiệu quả hô hấp giảm 

- Hàm lượng C02: C02 là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như 

của lên men êtilic. Nồng độ C02 cao (hơn 40%) sẽ ức chế hô hấp. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án: a. 

Câu 2. Đáp án: d. 

Câu 3. Đáp án: a. 

Cảu 4. òáp án: d. 

Cáu 5. Đáp án: Trong ba bào quan. 

30 



B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ỏ dộng vột 

Bài 15. TIÊU HOÁ Ỏ ĐỘNG VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Cho biết sụ khác nhau giữa ticu hoá nội baO và tiêu hoá ngoại bào. 

Cáu 2. Ong tiêu hoá phân hoá thành những bộ phận khác nhau có tấc dụng gì? 

Cáu 3. Tại sao lại nói tiêu hoá thức àn trong ống tiêu hoá là tiêu hoá ngoại bào? 

Càu 4. Cho biết những ưu điểm của tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá so 

với trong túi tiêu hoá. 

2. Câu hòi và bài tập củng có hoàn thiện kiên thức 

Cáu l. Chọn câu trả lời đúng: ơ trong động vật có cúc hình thức tiêu hoủ nào? 

'ả) 7'iêu hoá nội bào. b) Ticu hoá ngoại bào. 

C) Tiêu hoá thực bào. d) Ca a và b đéu dúng. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lù tiêu hoú ngoai bào? 

a) Sự tiêu hoá xảy ra bên ngoài tế bào. 

b) Sự tiêu hoá ở mật ngoài cơ thê động vật. 

c) Sự tiêu lioá xảy ra ờ khoang miệng ờ các loài động vật bậc cao. 

d) Cá b và c đểu đúng. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Thếnùo là tiêu hoủ nội bào? 

a) Sự tiêu hoá xảy ra trong tế bào. 

b) Sự tiêu lìoá xảy ra trong không bào tiêu hoá. 

c) Sự tiêu hoá có sự tham gia của enzim tiêu hoá. 

d) Cả b và c. 

Câu 4. Tim nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

STT Hình thức tiêu hoá Đạc điểm 

1 Tiêu hoá nội bào 

~~2 Tiêu hoá thức ăn trong túi ticu hoá 

T~ Tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá 

Cáu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh câu sau: 

Túi tiêu hoá có hình túi và được tạo thành từ nhiều tế bào. Túi có 

.ra bên ngoài. Lỗ thông vừa làm chức nãng của miộng, vừa làm 
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chức năng của hâu môn nghĩa là thức ăn đi qua lỗ thông để vào túi đồng thời 

các chất thải cũng đi qua lỗ thông đó ra ngoài. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Động vật là sinh vật dị dưỡng nên chỉ có thê tổn tại và phát triểr nhờ 
lấy các chất dinh dưỡng từ môi trường ngoài. Các chất dinh dường hũu cơ 
thường có cấu trúc rất phức tạp, phải có quá trình biến đổi trong hệ thống tiêu 

hoá của động vật tạo thành chất đơn giản để cơ thể có thể hấp thụ. Các chất 

dinh dưỡng hấp thụ sẽ tham gia vào quá trình chuyển hoá bên trong tế bào (tiêu 

hoá nội bào) hoặc chuyển hoá bên ngoài tế bào (tiêu hoá ngoại bào). 

- Tiêu hoá ngoại bào là tiêu hoá thức ăn bên ngoài tế bào, thức ãn có thể 
được tiêu hoá hoá học trong túi tiêu hoá hoặc được tiêu hoá cả vể mặt cơ học và 

hoá học trong ông tiêu hoá. 

- Tiêu hoá nội bào là tiêu hoá thức ăn bên trong tế bào, thức ăn được tiêu 

hoá hoá học trong không bào tiêu hoá nhờ hệ thống enzim. 

Câu 2. Ở động vật có ống tiêu hoá, ống tiêu hoá được phân thành các bộ 
phận khác nhau như miệng, thực quản, dạ dày, gan, tuy, ruột non, ruột già. Mỗi 

bộ phận có một chức năng nhất định. Sự chuyển hoá về chức năng của các cơ 
quan trong ông tiêu hoá giúp quá trình tiêu hoá thức ăn đạt hiệu quả cao. 

Câu 3. Ở động vật ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào. Khi thức 

ăn vào ống tiêu hoá sẽ được biến đổi cơ học và hoá học thành các chất dinh 

dưỡng đơn giản hoà tan và được hấp thụ vào máu rồi theo máu đến tế bào. Quá 

trình biến đổi thức ăn này xảy ra trong lòng của ống tiêu hoá chứ không xảy ra 

biến đổi bên trong tế bào nên gọi là sự tiêu hoá ngoại bào. 

Cáu 4. 

- Ưu điểm của Ống tiêu hoá: Trong ống tiêu hoá thức ăn đi theo một chiều 

không bị trộn lẫn với chất thải, dịch tiêu hoá không bị hoà loãng. Các bộ phận 

cùa ống tiêu hoá đã chuyên hoá (nhờ thức ăn đi theo một chiều), thực hiện các 

chức năng khác nhau như tiêu hoá hoá học, hấp thụ thức ăn giúp quá trình tiêu 

hoá đạt hiộu quả cao. 

- Ở túi tiêu hoá: Thức ăn bị trộn lẫn với chất thải, dịch tiêu hoá bị hoà loãng 

với rất nhiều nước, túi tiêu hoá không có các bộ phận chuyên hoá như ỏng tiêu 

hoá nên hiệu quả của quá trình tiêu hoá không cao. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cò hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 

Càu 2. Đáp án: a. 

Cáu 3. Đáp án: a. 
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Càu 4. Đáp án: 

sfr Hình thức ticu hoá Đặc dicm 
* 

“ T" 

— - 

“3*"; 

Ti cu hoá nội bào - Thức ăn được ticu hoá trong không bào tiêu hoá nhờ 
hệ thống enzim 

“ Gập ở động vẠt nguyên sinh và bọt biển. 

Tiêu hoá thức ãn 

trong túi tiêu hoá 
-- Thức ăn sau khi được tiêu hoá ngoại bào lại tiếp tục 

được tiêu hoá nội bào. 

- Gập ở cấc loài ruột khoang và giun dẹp. 

Tiêu hoấ thức ăn 

trong ông tiêu hoá 
- Thức ăn được tiêu hoá vé mặt cơ học và hoá học trong 

ống tiêu hoá (đôi khi có tiêu hoá nhờ vi khuẩn cộng 

sinh). 

- Gặp ở động vật có xương sống và nhiều loài không 

xương sống. 

Cảu 5. Đáp án: Một lỏ t hông duy nhất. 

Bài 16. TIÊU HOÁ Ỏ ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Càu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hoá và quá trình tiêu 

hoá thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật. 

Câu 2. Tại sao thú ãn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn? 

Càu 3. Đánh dấu X vào ô □ cho ý trả lời đúng nhất về tiêu hoá xenlulôzơ. 

Trong ống tiêu hoá cùa động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật: 

□ a) Không được tiêu hoá nhưng dược phá vỡ nhờ co bóp mạnh của dạ dày. 

□ b) Được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản. 

□ c) Được tiôu hoá nhờ vi sinh vật sống cộng sinh trong manh tràng và dạ dày. 

□ d) Được tiêu hoá hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hoá. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm nào của miệng phù hợp với chức 

năng ăn thịt? 

1. Răng cửa hình chêm để gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương. 

2. Rãng nanh để cắm vào con mổi và giữ con mồi chật. 

3. Răng hàm nhỏ ít được sử dụng. 

4. RAng cạnh hàm nhỏ, răng ãn thịt lớn đê’ cắt thịt thành những mảnh nhỏ. 
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5. Khớp hàm cho phép chuyên động lốn xuống, 

a) 1,2, 3, 5 b) 1,2, 3,4 

c) 2, 3, 4, 5 d) 1,3,4, 5 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm nào của dạ dày \’à ruột phù i ỢỊ> với 
chức năng ủn thịt? 

a) Dạ dày to (chứa nhiều thức ăn). 

b) Ruột non ngắn. 

c) Manh tràng nhỏ. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Sắp xếp những biến dổi thức ăn tương ứng với từng ngăn tnng dạ 
dày bò. 

STT Tên ngân Trả lời Sự biến đổi thức ân 

1 Dạ cỏ a) Tiết enzim pepsin và HC1 để tiêu hoá prôtcin 

2 Da tổ ong (trong cỏ và vi sinh vật) 

3 Da lá sách b) Hấp thụ bớt nước từ thức ăn đang được tiêỉ h'Oá 

4 Dạ múi khế 
dờ dang. 

c) Vi sinh vật cộng sinh tiết enzim tiêu hoá 

xenlulôzơ và các chất hữu cơ khác trong cỏ. 

d) Vi sinh vật bị tiêu hoá cung cấp prôtêin cho động 

vật nhai lại (bò). 

e) Sau 30 - 60 phút, cỏ được ợ lên để nhai lạ. 

g) Cỏ được nghiền nát trôn lẫn với nước bọt tuaiy 

trở lại dạ cỏ. 

Càu 4. Chọn câu trả lời đúng: Các chất hấp thụ ở ruột dược dưa dêr c ú< tê 

hào theo dường nào? 

a) Đường máu. b) Đưcmg bạch huyết, 

c) Đường máu và đường bạch huyết. d) Các tuyến nội tiết. 

Câu 5. Chồn câu trả lời đúng: Quá trình biến dổi hoá học thức ủn ìhiờ tác 

dụng của enzim các tuyến nùol 

a) Enzim tuyến nước bọt. b) Enzim tuyến tuy. 

c) Enzim tuyến ruột. d) Cả a, b và c. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau nên ống tiêu hoá cũig biến 

đổi để thích nghi với các loại thức ăn đó. 

- Động vật ăn thịt: 
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" ( ó ràng cứa dế lấy thịt ra khỏi xương. Ràng nanh nhon và dài dùng đe cán, 

giữ m)i cho chặt. Ràng cạnh hàm và ràng an thịt lớn đè cắt nho thịt, răĩìg hàm 
nho nen ứ sử dung. 

-* rạ dày dơn có tác dụng co hóp làm nhuyễn thức an, tiết dịch vị dế tiêu hoá 

thức fn. 

4 Ruột non ngắn, các chất dinh dưỡng dược tiêu hoá học và dược hấp thụ ở 
ruột nm. 

4 Ruột tịt khống phất triển và không có chức nàng tiêu hoấ thức ăn. 

4 Ruột già có tác dung hấp thụ nước và một số muối vô cơ. 

- Cộng vật ãn thực vật: 

4 Rìng nanh và răng cửa giống nhau, rãng cạnh hàm và rãng hàm phát triển 

dùng cẻ nghiền nát cỏ khi nhai. 

+ Cạ dày đem (thỏ, ngựa), dạ dày 4 tủi (trâu, bò). Ớ dạ dày 4 ngăn, dạ cỏ 
chứa rít nhiều vi sinh vật ticu hoá xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng khác. Dạ 
tổ ong góp phần đưa thức ăn lên miệng để nhai lại. Dạ múi khế tiết enzim 

pepsinvà HCi tiêu hoá prôtêin trong cỏ và vi sinh vật dạ cò xuống. 

4- Riột non dài hơn động vật ân thịt nhiều vì thức ãn khó tiêu hoá và nghèo 

chất dhh dưỡng. Các chất dinh dưỡng cũng được tiêu hoá hoá học và được hấp 

thụ tại lây. 

4* Minh tràng rất phát triển và có nhiều vi sinh vật sống cộng sinh để tiếp tục 

tiêu hoi \enlulôzơ và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất 

dinh dvỡiìg đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng. 

4- Rỉột già hấp thụ nước và một số muối vô cơ như ở động vật ăn thịt. 

Câu 2. Cơ the động vật thường có khối lượng lớn, các hoạt động sống cần 

rất nhicu năng lượng, cần rất nhiều chất dinh dưỡng mới đáp ứng dược các hoạt 

động hing ngày và các quá trình trao đổi chất cũng như quá trình chuyển hoá 

trong té bào. 

Trorg thức ăn thực vật (cỏ, rơm...) lại nghèo chất sinh dưỡng, nên động vật 

phái án sô lượng thức ăn lớn mới đáp ứng được năng lượng cần thiết cho mọi 

hoat dồig sống. 

Cứu ĩ. Đáp án: c. 

2. Câu hỏi và bàỉ tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Càu f. Đáp án: a. 

Câu ?. Đáp án: d. 

Câu ỉ. Đáp án: 1. c, e, g; 2. b; 3. b; 4. a, d. 

Càu /. Đáp án: c. 

Câu >. Đáp án: d. 
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Bài 17. HÔ HẤP Ỏ ĐỘNG VẬT 

l-CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn. 

Cáu 2. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và da 

bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) dược thực hiện như thế nào? 

Cáu 3. Nếu bắt giun đất lên mặt đất khố ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao? 

Cáu 4. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, 

bò sát, chim và thú dược thực hiện như thế nào? 

Cáu 5. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu 

quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô □ cho ý trả lời đúng: 

□ a) Phổi của động vật có vú. □ b) Phổi và da của ếch nhái. 

□ c) Phổi của bò sát. □ d) Da của giun dất. 

Câu 6. Tại sao bể mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư 
và bò sát? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Quá trình hô hấp gồm cúc giai đoạn nào? 

a) Hô hấp ngoài. b) Hô hấp giữa, 

c) Hô hấp trong. d) Cả a và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm nào quyết đinh hiệu quả trao đổi khn 

1. Tỉ lệ giữa diện tích bể mặt trao đổi khí và thể tích cơ thể lớn. 

2. Bể mặt trao đổi khí rộng và ẩm ướt (02, C02 dề qua). 

3. Bề mặt trao đổi khí xốp và có nhiểu lỗ cho khí đi qua. 

4. Có rất nhiều mao mạch làm tăng diện tích khuếch tán khí. 

5. Máu có sắc tố hô hấp làm tăng khả năng vận chuyển và trao đổi khí. 

6. Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch vể phân áp 02 và C02. 

a) 1,2,4,5,6 b) 1,2,3,4,5 

c) 2, 3, 4, 5, 6 d) 1,3, 4, 5, 6 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm làm tăng hiệu quà trao dôi khí giữa 

cá vù môi trường? 

a) Miệng và nắp mang hoạt động nhịp nhàng khiến dòng nước chảy qua 

mang một chiều và liên tục. 
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h) Cách sáp xcp cùa mao mạch khiến dòng nước chảy ngoài mao mạch 

ngược chiều với dòng máu cháy trong mao mạch. 

c) Cách sắp xếp cùa mao mạch khiến dòng nước cháy ngoài mao mạch cùng 

chiêu với dòng máu chảy trong mao mạch. 

(1) Cá a và h. 

Cau 4. Chọn câu trả lời đúng: Vì sao những dộng vật da hào cỡ lớn không 

tiến hành trao đổi khí qua hê mặt cơ thểĩ 

a) Ti lẹ s/v nhỏ, không đảm bảo được nhu cầu trao đổi khí giữa cơ thể và 

môi trường. 

b) Da luôn ẩm ướt, tạo điểu kiện cho vi khuẩn gây bệnh. 

c) Sư trao đổi khí khỏng thực hiện được khi trời khô hanh. 

đ ) Cá b và c. 

Cáu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Lưỡng cư sống ở cả hai mỏi trường cạn và nước nên trao đổi khí qua cả phổi 

và da. Chim hô hấp nhờ phổi và hệ thống túi khí. Nhờ hệ thống túi khí nên khi 

thở ra và hít vào đều.đi qua phổi. Vì vậy, chim là dộng vật trao 

dổi khí hiệu quả nhất ở trên cạn. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu l. 

- Ở dộng vật có 4 hình thức hô hấp chủ yếu là: 

+ Hô hấp qua bề mật cơ thể. 

+ Hô híp bằng hệ thống ông khí. 

+ Hô híp bằng mang. 

+ Hô hÁp bầng phổi. 

- Động vật ờ nước: hô hấp bằng mang và qua bề mặt cơ thể. 

- Động vật ở cạn hô hấp bằng phổi, hệ thống ống khí và qua bể mặt cơ thể. 

(Một số đỏng vật có vú sống trong môi trường nước vẫn hô hấp bằng phổi như 
c;í heo, cá voi) vì vậy sau vài chục phút bơi trong nước chúng phải ngoi lên mặt 

nước dể hít thở không khí. 

Cáu 2. 

- Động vẠt đơn bào trao dổi khí qua màng tế bào. 

- Động vật đa bào bậc thấp trao đổi khí qua bề mặt cơ thể. 

Sự trao đổi khí 02 và C02 xảy ra là do có sự chênh lộch về phân áp 02 và 

C02 ờ trong và ngoài cơ thể. Sờ dĩ có sự chênh lệch về phân áp 02 và C02 là do 
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quá trình chuyến hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ 02 làm cho phàn áp o, 
trong tế bào thấp hơn bên ngoài cơ thể. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ :hổ 

cũng liên tục sinh ra C02 làm cho phân áp C02 trong tê bào luôn cao hơn bên 

ngoài cơ thể nên 02 từ ngoài khuếch tán vào trong cơ thể, còn CCL từ trong co 

thể ra ngoài. 

Câu 3. Giun đất có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể. Khi để giun đất lên 
mặt đất khô ráo, đất khô sẽ bao lấy bể mặt ngoài cơ thể giun, da nhanh chong 

khô đi do mất nước, thêm vào đó khí 02 và C02 không khuếch tán dược qua da, 

sự hô hấp không tiến hành được, giun đất sẽ nhanh chết. 

Cáu 4. 

- Côn trùng: trao đổi khí bằng hệ thống ống khí. Hệ thống ống khí gồm các 

ống phân nhánh, ống phân nhánh nhỏ dần và các ống nhỏ nhất tiếp xúc với tế 

bào cơ thể, các khí quản thông ra ngoài nhờ lỗ khí, nên khí 02 vào và C02 ra 

khỏi cơ thể nhờ hệ thống ống khí này. 

- Cá: cá hô hấp bằng mang, ngoài 4 đặc điểm của bể mặt trao đổi khí, cá 

xương còn có miệng và nắp măng hoạt động nhịp nhàng với cách sắp xếp mao 

mạch trong mang làm tăng hiệu quả trao đổi khí ờ mang. 

- Lưỡng cư: hô hấp bằng phổi, phổi là một cái túi dơn giản, cấu tạo ít phế 
nang nên sự trao đổi khí thực hiên chủ yếu qua da. 

- Bò sát: hô hấp bằng phổi, phổi lớn hơn và nhiều phế nang hơn lưỡng cư. 

- Chim: hô hấp bằng phổi + 9 túi khí len lỏi vào trong phù tạng làm bé mặt 

trao đổi khí rộng. 

- Thú: hô hấp bằng phổi, phổi có nhiều phế nang, bề mặt trao dổi khí rít lớn 

(ở người có khoảng 300-600 triêu phế nang, tổng diện tích bể mật phế nang đạt 

tới 70m2). 

Cáu 5. Đáp án: a. 

Câu ố. Sờ dĩ bể mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư 
và bò sát là do: chim và thú là 2 lớp động vật tiến hoá hơn lưỡng cư, bò sát là 
những sinh vật hoạt dộng mạnh và phức tạp nên nhu cầu năng lượng cao hơn. 
Vì vậy bể mặt trao đổi khí phải phát triển hơn (thực hiện trao đổi khí mạnh 

hơn) mới đáp ứng được nhu cầu 02 cho cơ thể. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: a. 

Cáu 3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: a. 

Cáu 5. Đáp án: Không khí giàu 02. 
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Bài 18. TUẨN HOÀN MÁU 

I - CAJ hỏi và bải tập 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cai L Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hớ? 

Cai 2. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lường cư, bò sất, chim và thú được gọi 
là họ ú án hoàn kín ? 

Cài 3, Đánh dấu X và ô □ cho ý đúng về nhóm động vật không có sự pha 

trỏn gi hi máu giàu ơ2 và mấu giàu C02 ở tim. 

□ c) Cá xương, chim, thú. 

□ \ ) Lưỡng cư, thú. 

□ C' Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú. 

□ c) Lưỡng cư, bò sát, chim. 

2. Câi hỏi và bài tập cung cô hoàn thiện kiến thức 

Cáh 1. Chọn câu trả lời đúng: Hệ tuần hoàn gồm cúc bộ phận nùol 

a) Dện tích tuần hoàn (máu hoặc máu và nước mô). 

b) Tm. 

c) hị thống mạch máu. 

d) Ci a, b và c. 

Câu2. Chọn câu trả lời đúng: Chức nàng của hệ tuần hoàn là gỉ? 

a) Vìn chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác. 

b) Vìn chuyến máu đi khắp cơ thể. 

c) Vin chuyển cơ2 từ tế bào đến phổi; ơ2 từ phổi đến tế bào. 

d) Ci b và c. 

Cứu ?. Chọn câu trả lời đúng: Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm chủ yếu nào? 

a) Míu xuất phát từ tim qua dộng mạch vào khoang máu và trộn lẫn với nước 

mô, mát - nước mồ tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào cơ thể. 

b) Mỉu - nước mô chứa sắc tố hô hấp tăng khả năng vận chuyển 02. 

e) Míu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp với tốc độ chậm và khả nãng 

điều hoi, phAri phổi máu đến các cơ quan chậm. 

d) G a, b và c. 

Câu /. Sáp xếp đặc điểm của các hệ tuần hoàn tương ứng với từng hệ: 

STr Hệ tuần hoàn Trả lời Đăc điểm 

~ĩ Hí tuần hoàn hở a) Máu lưu thông liên tục trong mạch kín với tốc 
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2 Hệ tuần hoàn kín độ cao, khả năng điều hoà và phân phối mau 

3 Hộ tuần hoàn đơn nhanh. 

4 Hệ tuần hoàn kép b) Máu lưu thồng trong mạch kín theo một vỏng 
tuần hoàn. 

c) Có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và trộn 
lản với nước mô 

d) Máu lưu thông với tốc độ chậm. 

e) Máu lưu thông với tốc độ nhanh. 

g) Có 2 vòng tuần hoàn: vòng tuần hoàn lớn và 
vòng tuần hoàn nhỏ. 

h) Máu chứa sắc tố hêmôxianin. 

Câu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Hệ tuần hoàn hở là hệ tuần hoàn có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và 

trộn lẫn vói dịch mô, lưu thông với tốc độ chậm. 

Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có máu lưu thông.với tốc 

độ cao, khả năng điều hoà phân phối máu nhanh. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỔI VÀ BÀI TẬP 

ỉ. Càu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Ở côn trùng, máu được tim bơm vào động mạch sau đó tràn vào 

khoang máu. Ở đây máu trộn lẫn với dịch mô để tạo thành hỗn hợp máu — dịch 

mô (gọi chung là máu). Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tiế bào 

của cơ thể, sau đó trở về tim lại được tim bơm đi. Máu có chứa sắc tớ hô hiấp và 

chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm, khả năng điều 

hoà và phân phối máu đến các cơ quan chậm. 

Hệ tuần hoàn của côn trùng có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu 

và trộn lẫn với dịch mô, lưu thông với tốc dô chậm nên gọi là hộ tuần hoàn hở. 

Cáu 2. Khác với hệ tuần hoàn hờ cùa côn trùng; cá, lưỡng cư, bò sát, chim 

và thú lại có hộ tuần hoàn kín. Ở hệ tuần hoàn kín, máu từ tim lưu thông liển tục 

trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu 

trao dổi chất với tế bào qua thành mao mạch. Máu có chứa sắc tố hô hấp vài chảy 

trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, điểu hoà và phâni phối 

máu dến các cơ quan nhanh, đáp ứng nhu cẩu trao đổi chất của cơ thể. 

Cáu 3. Đáp án: a. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: a. 
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Càu 3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: Ị. c\ d, h; 2. a; 3. h, e; 4. g. 

Cáu 5. Đáp án: Trong mạch kín. 

Bài 19. TUẨN HOÀN MÁU (tiếp theo) 

I - CAU Hỏì VÀ BÀI TẬP 

1 Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Càu ì. Tại sao lim tách rời khỏi cơ thê vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng? 

Cáu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim. 

Càu 3. Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch? 

Cáu 4. Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hẹ mạch. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Cáu ỉ. Chọn câu trả lời đúng: Môi trường trong lù gì? 

a) Là môi trường quanh tế bào (từ đó tế bào tiếp nhận chất dinh dưỡng và 

thíi chất thải). 

b) là môi trường trong cơ thể mà ở đó diễn ra các quá trình đồng hoá và dị hoá. 

c) Là môi trường duy trì sự hoạt động ổn định của các hệ cơ quan. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lù cún hảng nội môi? 

a) Là nông độ các chất hoà tan luôn luôn ổn định trong máu và nước mô. 

b) Là duy trì sự ổn định của môi trường trong. 

c) Là sự cân bằng giữa các chất tế bào tiếp nhận với các chất của tế bào thải ra. 

d) Cả a và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Cơ chê duy trì cân hằng nội môi cố sự tham 

gi.ỉ ( ùa hộ phận nào? 

a) Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

b) Bộ phận điều khiển. 

c) Bộ phận thực hiện. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tuyến tuy tiết hoocmôn nào khi nồng độ 
ghcôiơ trong máu thấp? 

a) Glucagôn. b) Insulin. 

c) Ađrênalin. d) ADH (hoocmôn chống mất nước). 
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Câu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Khi các điều kiện lí hoá của môi trường trong thay đổi và không duy trì dược 

sự ổn định bình thường thì gọi là mất cân bằng nội nôi. 

Các bộ phận tham gia vào cơ chế duy trì.là bộ phận tiếp nhẠn 

kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Càu hồi và bài tập nhận thức kiên thức mới 

Câu 1. Sờ dĩ tim bị tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng 

là do hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong 

thành tim, bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin. 

Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Cứ sau một khoảng thòi gian 

nhất định, nút xoang nhĩ lại phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tam nhĩ 

làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin 

lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co. 

Cứ như vậy, tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng 

trong dung dịch sinh lí (môi trường môi dưỡng) một thời gian nhất định. 

Câu 2. HS tự vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim. Sau đó, đối chiếu với hình 

19.1 SGK để chỉnh sửa và chính xác hóa kiến thức. 

Câu 3. Tim co bóp đẩy máu vào động mạch, đồng thời cũng tạo nên một ííp 

lực tác dụng lên thành mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch. Áp lực máu tác 

động lên thành mạch gọi là huyết áp. 

Trong suốt chiều dài của hộ mạch (động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch) 

có sự biến động vể huyết áp: huyết áp giảm dần. Huyết áp giảm dần là do ma 

sát của máu với thành mạch và ma sát của các phân tử máu với nhau khi máu 

chảy trong mạch. 

Cáu 4. Tốc độ máu giảm dần từ động mạch chù đến tiểu động mạch. Tốc độ 
máu thấp nhất ờ mao mạch và tăng dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chù. 

Trong động mạch, tổng tiết diộn tăng dần từ động mạch chủ tới tiểu dộng 

mạch. Tổng tiết diện lớn nhất ở mao mạch. Trong tĩnh mạch, tổng tiết diện 

giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ. 

Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện của mạch. Trong hệ thống động 

mạch, tổng tiết diện tăng dần nên tốc độ máu giảm dần. Mao mạch có tổng tiết 

diện lớn nhất nên máu chảy với tốc độ chậm nhất. Trong hệ thống tĩnh mạch, 

tổng tiết diên giảm dần nên tốc độ máu tăng dần. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án: d. 

Càu 2. Đáp án: b. 
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Câu 3. Đáp án: (ỉ. 

Câu 4. Đáp án: a. 

Cáu 5. Đáp án: Càn bàng nội mỏi. 

Bài 20. CÂN BẰNG NỘI MÔI 

I - GAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu L Cân bằng nội mỏi là gì? 

Câu 2. l ại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể? 

Cáu 3. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phân 

thực hiộn lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế duy trì cãn bằng nội môi? 

Câu 4. Cho biết chức nâng của thận trong cân bằng nội mỏi? 

Càu 5. Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu. 

Càu 6. Hệ đệm, phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào? 

2. Cãu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Cáu L Chọn câu trả lời đúng: Cơ chế nào giúp diều lioủ thán nhiệt ở động 

vật hằng nhiệt khi trời lanh? 

a) Tăng sinh nhiệt bằng cách tăng quá trình chuyển hoá ở tế bào. 

b) Giảm mất nhiệt bằng cách co mạch máu ở da, xù lông và giảm tiết mồ hôi. 

c) Vận động về khu vực có nhiệt độ cao hơn. 

(1) Cả a và b. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Cơ chế nào giúp điều hoù thản nhiệt ỏ động 

vật hảng nhiệt khi trời nóng? 

a) Tăng mất nhiệt bằng cách dãn mạch máu ở da, tăng tiết mồ hôi, thở nhanh. 

b) Giảm sinh nhiệt bằng cách giảm chuyển hoá ờ tế bào. 

c) Vận dông vể nơi nhiệt độ thấp (mát mẻ). 

d) Cả a và b. 

Cáu 3. Đấnh dấu + vào ô trống chỉ câu đúng, dấu - chỉ câu sai: 

STT Các câu Đ s 
1 Thành phần thức ăn của động vật gồm xenlulôzơ (1 loại 

cacbohiđrat), prôtêin (đạm), lipit (chất béo). 

2 Do hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức ãn ít, động vật cần 
lượng thức ăn nhiều nên dạ dày mới có đủ chỗ chứa. 
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3 Ruột dài đảm báo quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức àn tốt hơn. 

4 Trong dạ dày của dộng vật nhai lại thức ản chỉ biến đổi vé mặt 
cơ học. 

5 Ở chim ăn hạt và gia cầm trong ống tiêu hoá thức ăn được biến 
đổi cả vể măt cơ học và hoá học. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Sự khác nhau trong duy trì huyết áp và nống 

độ glucôiơ được thể hiện ỏ hộ phận nào! 

a) Bộ phận tiếp nhận. 

b) Bộ phận tiếp nhận và bộ phận thực hiện. 

c) Bộ phận tiếp nhận, bô phận điều hành và thực hiện. 

d) Bộ phận tiếp nhận và bộ phận điều hành. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Trường hợp nào sau đây không thuộc lơ chế 
cân hằng nội môi ỏ người! 

a) Điểu hoà nồng độ glucôzơ trong máu. 

b) Điều hoà hấp thu nước ở thận. 

c) Cơ thể toát mồ hôi khi trời nóng. 

d) Buồn ngủ khi mát trời. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu I. Cún hằng nội môi lủ duy trì sự Ổn định của môi trường trong. Ví dụ, 

duy trì nồng độ glucôzơ trong máu người ờ 0,1%; duy trì thân nhiệt người ờ 
36,7°c. 

Sự ổn định vể các điều kiện lí, hóa của môi trường trong (máu, bạch huyết và 

dịch mô) đảm bảo cho động vật tổn tại và phát triển. Các tế bào, các cơ quan 

của cơ thể chỉ có thể hoạt động bình thường khi các điều kiện lí hóa của môi 

trường trong thích hợp và ổn định. 

Cáu 2. Cân bằng nội môi có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, bào đảm 

cho động vật tồn tại và phát triển. 

Khi các điều kiện lí hóa của môi trường trong biến động và không duy tờ dược 

sự ổn định (gọi là mất cân bằng nội môi) sẽ gây nên sự thay đổi hoặc rối loạn hoạt 

động cùa các tế bào và các cơ quan, thậm chí gây ra tử vong ở động vật. 

Rất nhiểu bệnh tật của người và động vật là hậu quả của mất cân bằng nội 

môi. Ví dụ, nồng độ NaCl trong máu cao (do chế độ ăn nhiều muôi thường 

xuyên) gây ra bệnh cao huyết áp. 

Môi trường trong duy trì được sự ổn định nhờ cơ thể có các cơ chế duy trì 

cân bằng nôi môi. 

44 



Càu 3. Cơ ché duy trì can bàng noi mòi cỏ sự tham gia của hộ phạn liếp 

nhan kích thích, bộ phận diều khiển và bộ phạn thực hiện: 

* Bọ phạn tiếp nhộn kích thích là thụ quan hoặc cơ quan thụ cam. Bộ phạn 

này tiếp nhận kích thích từ mỏi trường (trong và ngoài) và hình thành xung thán 

kinh tpiycn vé bộ phận diều khiển. 

* Br> phàn điều khiến là trung trưng thần kinh hoặc tuyến nội tiết. Bộ phận 

này có nhiệm vụ diều khiến hoạt động của các CƯ quan băng cách gứi đi các tín 

hicu thần kinh hoặc hoocmôn. 

* Bó phẠn thực hiện là các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu... Bộ 
phạn này dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmổn đê tăng hay giảm hoạt động, 

đưa mói trường trong trờ về trạng thái cân bằng và ổn định. Ví dụ, khi huyết áp 

tăng lên quá cao thì tim giam nhịp và giảm lực co bóp làm cho huyết áp trở về 
bình thường. 

Sư trá lời của bộ phận thực hiện làm thay đổi các điều kiện lí hóa của mói 

trường trong. Sự thay đổi đó có thê lại trở thành kích thích tác động ngược trở 
lại lên bó phủn tiếp nhận kích thích. Sự tác động ngược trở lại như vậy gọi là 

liên hè NịỊược. 

Bat kì một bộ phận nào thuộc cơ chế cân bàng nội môi hoạt động không 

bình thường hoặc bị bệnh sẽ dẫn đến mất cân bằng nội môi. 

Cáu 4. Chức năng của thận trong cân bằng nội môi 

Áp suất thẩm thấu của máu phụ thuộc vào lượng nước và nồng độ các chất 

hòa tan trong máu, đặc biệt là phụ thuộc vào nồng dộ Na+ (NaCl là thành phần 

chú yếu tạo nôn áp suất thấm thấu của máu). 

Khi ấp suất thẩm thấu của máu tâng cao, thận tăng cường tái hấp thụ nước 

trả về máu, đồng thời dộng vật uống nước vào (do có cảm giác khát). Nhờ đó, 

giúp cân bàng áp suất thẩm thấu của máu. 

Khi áp suất thám thấu trong máu giảm, thận tàng thải nước, nhờ đó duy trì 

cân bằng áp suất thẩm thấu của máu. 

Thận thải các chất thải (urê, crêatin...) qua đó cũng duy trì áp suất thẩm thấu. 

Cáu 5. Vai trò của gan trong điều hòa nồng đô glucôzơ máu. 

- Khi nồng dộ glucôzơ máu tầng lên, tuyến tụy tiết insulin. Insulin có tác 

dụng làm cho gan nhận và chuyển glucồzơ thành glicôgen dự trữ, dồng thời làm 

cho các tế bào cơ thê tăng nhận và sử dụng glucôzơ. Do đó, nông đô glucôzơ 
được ổn định lại. 

- Khi nồng dô glucôzơ máu giảm, tuyến tụy tiết glucagôn. Glucagôn có tác 

dụng chuyển glicôgen ờ gan thành glucồzơ đưa vào máu, nhờ dó glucôzơ trong 

máu tăng lên và được ổn định trở lại. 
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Cáu 6. Hệ đệm duy trì dược pH ổn định do chúng có khá năng láy di H* 

hoặc OH khi các ion này xuất hiện trong máu. Trong máu có các hệ đệm 

sau đây: 

- Hệ đêm bicacbonat: H2C0yNaHC02. 

- Hệ đệm phôtphat: NaH2P(y NaHP04 

- Hệ đệm prôtêinat (prôtêin). Đây là hệ đệm mạnh nhất. 

Phổi và thận cũng có vai trò quan trọng trong điều hòa cân bằng pH nội môi. 

Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải co, vì khi C02 tàng lên sẽ làm 

tăng H+ trong máu. Thận tham gia điều hòa pH nhờ khả năng thải H\ tái háp thụ 
Na+, thải NHj... 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cổ hoàn thiện kiến thức 

Cáu l. Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: d. 

Cáu 3. Đáp án: 1. Đ; 2. Đ; 3. Đ; 4. S; 5. Đ. 

Câu 4. Đáp án: c. 

Câu 5. Đáp án: d. 

Bài 22. ÔN TẬP CHƯƠNG I 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Cáu 1. Ghi chú thích trong các chữ a, b, c... trên hình 33.1SGK: Mối liên hệ 

dinh dưỡng. 

Câu 2. Đánh dấu + vào ô trống cho đúng các hình thức tiêu hoá của các 

nhóm đông vật ở bảng: Các quá trình tiêu hoá. 

STT Quá trình 
tiêu hoá 

Tiêu hoá ở động 
vật đơn bào 

Tiêu hoá ở động vật 
có túi tiêu hoá 

Tiêu hoá ở động vật 
có Ống tiêu hoá 

! Tiêu hoá 
cơ học 

2 Tiêu hoá 
hoá học 

Cáu 3. Cho biết cơ quan trao đổi khí ờ thực vật và dộng vật. 

Cáu 4. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thê động vật. 

Cáu 5. Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và 

hệ thống vân chuyển máu ở dộng vật. 

Câu 6. Cho biết động lực vận chuyển nhựa, nhựa luyện ờ cơ thể thực v ật và 

máu ờ cơ thê động vật. 
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Càu 7. (\i thê đông vật trao đổi chát vcVi mỏi trường sống như thè nào/ 

( au 8. lìm nôi dung phù hợp điền vào ỏ trỏng hoàn thành sư đổ: Cơ chê duy 

tì ỉ (</// hằng nội mỏi. 

Kích thích 

I  .H 
1 

Trá lời ' .r .' ^ ~~ J 

Ị I 

Cáu 9, Hãy điêr nội dung phù hợp vào bàng: Tra:.) dổi hước à thực vật. 

STT ('ác quá trình Các con đường 

~T Hap thụ nước 
— 2 ■- Vận chuyển nước _ - 

Thoát hơi nước 

Càu 10. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng: Cúc vấn dề của quang tìỢỊ) và 

hô hấp. 

STT Các vấn đề Quang hợp Hô hấp 

1 Khái niệm 

Phirưng trình tổng quát ị 

Bản chất 

—Ã 1 Nơi diễn ra 

Cáu 11. Hãy điền các nội dung phù hơp vào bảng: Chuyển hoá vật chất vù 

nũng lượng ở dộng vật. 

SÍT Các quá trình Đạc điếm và diễn biến cơ bản 

1 Tiẻu hoá 

Hô hấp 

Vạn chuyên (tuần hoàn) 

4 " ' Nội cân bằng 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Càu 1. Đáp án: 

a) C02 khuếch tán qua khí khổng vào lá 

b) Quang hợp trong lục lạp ờ lá 

c) Dòng vẠn chuyên đường saccarôzơ từ lá xuống rễ theo mạch rây trong 

thân cây. 

d) Dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ 
qua thân lên lá. 
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c) Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biếu bì lá. 

Câu 2. Đáp án: 

ST1 Quá trinh 
tiêu hoá 

Tiêu hoá ở động 
vật đơn bào 

Tiêu hoá ở động vật 
có túi tiêu hoá 

Tiêu hoá ở động V;U 
có Ống tiêu hoá 

1 Tiêu hoá 
cơ học 

+ 

2 Tiêu hoá 
hoá học 

+ + + 

Cáu 3. Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thông ống 

khí, phổi, còn ờ thực vật trao đổi khí với môi trường ờ tất cả các bộ phận có khả 
năng thấm khí của cơ thể. Tuy nhiên, trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi 

trường chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng ờ thân cây. 

Cáu 4. + Giống nhau: lấy 02 và thải cơ2 

+ Khác nhau: 

Ngoài trao đổi khí qua hô hấp, thực vật còn có trao đổi khí qua quang hợp: 

quá trình này hấp thu khí C02 và giải phóng 02. Trao đổi khí giữa cơ thê thực vật 

với môi trường được thực hiện thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng ờ cây. 

Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là 

bể mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi. 

Câu 5. Ở thực vật, hệ thống vận chuyển nhựa nguyên là mạch gổ và hệ 
thống vận chuyển nhựa luyộn là mạc rây. 

Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu (động mạch, mao 

mạch và tĩnh mạch). 

Cáu 6. Ở thực vật, động lực vận chuyển nhựa nguyên là áp suất rễ, thoát hơi 

nước ờ lá và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử 
nước với mạch gỗ. Động lực vận chuyển nhựa luyện là chênh lộch áp suất thẩm 

thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rẻ, hạt, quả...). 

Ở động vật có hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu đi đến các cơ quan là 

tim. Tim co bóp tạo ra áp lực đẩy máu đi trong vòng tuẩn hoàn. 

Cáu 7. 

+ Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), ôxi và thải các chất 

sinh ra từ quá trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, C02), nhiêt. 

+ Hê tiêu hoá tiếp nhân chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể và đưa vào hệ 
tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận ôxi chuyên vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn vận 

chuyển chất dinh dưỡng và ôxi đến cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. 

Các chất dinh dưỡng và ôxi tham gia vào chuyển hoá nôi bào tạo ra các chất bài 
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tiứí và COHệ tuần hoàn vận chuyến chất hài tiết đến thận đê hai tiết ra ngoài 

và vận chuycn COi đcn phổi dể thài ra ngoài. 

Can 8. Đáp án: 

Kích thích 

Trả lời 

Bộ phạn tiếp nhạn 

Bộ phận thực hiện 

Bộ phận điều khiển 

Cáu 9. Đáp án: Trao đổi nước ở thực vật. 

STT Các quá trình Các con đường 

ĩ Hấp thu nước - Qua bể mạt các tê bào biếu bì của cây (thực vật thủy sinh) 

- Qua bề mật tế bào biểu bì cùa rẻ (thực vật trên cạn) 

Vận chuyển 
nước 

- Qua thành tế bào và gian bào bị ngăn trở bới dải Casparin 
khồng thấm nước. 

- Qua các tế bào sống (qua chất nguyên sinh, không bào). 

T TTioát hơi nước - Qua khí khổng 

- Qua bể măt lá - qua cutin 

Cảu 10, Đáp án: Cúc vân dề của quang hợị) vù hô hấp. 

SÍT Các vấn để Quang hợp Hô hấp 

~ỉ Khái niệm Là quá trình cây xanh hấp thu 
nâng lượng ánh sáng bằng hệ sắc 
tố của mình và sử dụng nang 
lượng này để tổng hợp chất hữu 
cơ 

Là quá trình ỏxi hoá các hợp 

chất hữu cơ thành CO2 và H2O, 

đổng thời giải phóng năng 
lượng cần thiết cho các hoạt 
động sống của cơ thê. 

~2 Phương 
trình tổng 
quát 

6C02 + !2H20 Ảs‘ 

C^H ị ->06 4- 60^ + 6H2O 

C6H1206 + 602 = 6C02 + 

6H20 + Q (năng lượng) 

“l- Bản chất Là quá trình ôxi hoá khử; Trong 
đó quá trình ôxi hoá thuộc pha 
sáng và quá trình khử thuộc pha 
tối 

Là quá trình ôxi hoá các hợp 
chất hữu cơ để giải phóng năng 
lượng cung cấp cho mọi hoạt 
động sống của tế bào và cơ thể. 

~4~ Nơi diẻn ra Lục lạp Chất tế bào và ti thể của mọi tê 
bào sống 
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Cáu 11. Đáp án: Chuyển hoú vật chút vủ núng Ịươììg ở dộng vật 

STT Các quá trình Đăc điểm và diẻn biến cơ bản 

1 Tiêu hoá - Đạc điểm: quá trình tiêu hơá chủ yếu là những biến đổi cơ học 
và sau đó là những biến đổi hoá học được thực hiện nhò các 
enzim do các tuyến tiêu hoá tiết ra. 

- Diễn biến cơ bản: tiêu hoá cơ học: chủ yếu nhờ răng và thành 
cơ Ống tiêu hoá nghiền nhỏ thức ản, làm tảng bé mặt tiếp xúc 
của thức ăn với enzim trong tuyến nước bọt và các tuyến ti£u 
hoá khác biến đổi các chất hữu cơ phức tạp thành những chất 
đơn giản có thể hấp thụ được vào máu để đưa tới các ca quan, 
tế bào của cơ thể. 

2 Hô hấp — Đặc điểm: quá trình hô hấp được thực hiện nhờ sự ỏxi hoá các 

chất dinh dưỡng có trong tế bào, tạo ra sản phẩm là C02 và 

H20, đồng thời giải phóng ra năng lượng. 

- Diễn biến cơ bản: ơ2 + Hb (tự do hoặc trong hổng cầu) 

Hbơ2 hoăc 02 hoà tan đi vào trong huyết tương theo đường 

/náu đến tế bào. Ngược lại, C02 được vận chuyển dưới dạng 

NaHCO^, HbCƠ2 và hoà tan trong nước mô, huyết tương để 
chuyển đến phổi. 

3. Tuần hoàn - Đăc điểm: hệ vận chuyển tiếp nhận các chất dinh dưỡng và 
ôxi từ máu và dịch mô vận chuyển liên tục khắp cơ thể nhờ 
tim và hệ mạch. 

- Diễn biến cơ bản: hoạt động của hệ vận chuyển bao gồm hoạt 
động co bóp của tim đẩy máu vào trong hệ mạch và hoạt 
động của hệ mạch vận chuyển máu luân chuyển trong toàn bộ 
cơ thể. 

4 Cân bằng nội 
môi 

- Đặc điểm: cân bằng nội môi là đảm bảo sự cân bằng và ổn 
định pH, áp suất thẩm thấu, nhiệt độ... 

- Diẻn biến cơ bản: thận điểu hoà nước và khoáng, hệ đệm 
trong máu điều hoà pH của nội môi, gan tham gia điều hoà 
glucôzơ trong máu và prôtêin trong huyết tương. 



Chương II. CẢM ỨNG 

A. CẢM ỨNG ỏ THỰC VẬT 

Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

('au 1. Cảm ứng của thực vật là gì? 

Cáu 2. Các tua cuốn ờ các cây mướp, bàu, bí... là kiểu hướng động gì? 

Cau 3. Nêu vai trò cùa hướng trọng lực trong đời sông của cây? 

Cáu 4. Hãy kể những tác nhân gãy ra hướng hoá ờ thực vật. 

Cau 5. Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiểu dây leo cuốn quanh những cây 

gỗ lớn dế vươn lên cao, đó là kết quả của: 

a) Hướng sáng. 

b) Hướng tiếp xúc. 

c) Hướng trọng lực âm. 

d) Cả 3 loại hướng trên. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là cảm ứng ở thực vật? 

a) Là khá nãng phản ứng của thực vật đôi với kích thích. 

b) Là khả nãng vận động của các bộ phận ờ thực vật. 

c) Là khả năng hấp thu chất dinh dưỡng (nước và ion khoáng) từ môi trường 

cùa thực vật. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời dúng: Thế nào là hướng động? 

a) Là phản ứng sinh trường không đồng đểu tại 2 phía của cơ quan thực vật 

đối với sự kích thích từ một hướng. 

b) Là phản ứng sinh trưởng của cơ quan thực vât đối với kích thích của môi 

trường. 

c) Là khả năng vận động định hướng cùa cơ quan thực vât trong môi trường. 

d) Là khả năng phân biệt các tác động từ môi trường để có phản ứng thích 

hợp của cơ quan thực vật. 

Cáu 3. Tìm nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn thành trong bảng sau: 
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STT Các loại hướng động Các hiện tượng 

1 Hướng trọng lực dương 

2 Hướng trọng lực âm 

3 Hướng sáng dương 

4 Hướng sáng âm 

5 Hướng hoá dương 

6 Hướng tiếp xúc 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Ỷ nghĩa của hướng trọng lực đôi với cây là gì? 

a) Giúp rễ cây tìm đến nguồn nước để hút nưóe. 

b) Giúp cây luôn hướng về ánh sáng để quang hợp. 

c) Giúp rễ cây mọc vào đất để giữ cây và hút chất dinh dưỡng. 

d) Giúp cây bám vào vật cứng khi tiếp xúc. 

Cáu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Tổn tại một số kiểu hướng động. Tuỳ thuộc vào ., có các kiểu 

hướng tương ứng. Ví dụ, hướng sáng (tác nhân kích thích là ánh sáng), hướng 

trọng lực (tác nhân kích thích là sức hút của trọng lực), hướng hoá (tác nhân 

kích thích là hoá chất)... 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Cảm ứng là phản úmg cùa sinh vật đối với kích thích. Cảm ứng cùa 

thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản úng đối với sự kích thích của môi 

trường. 

Cáu 2. Phần lớn các loài cây dây leo như cây nho, bầu, bí... có tua quấn 

(thực chất là một lá bị biến dạng). Tua cuốn này cây dùng để cuốn lấy các vật 

cúng khi nó tiếp xúc. Sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trường kéo dài của các tế 
bào tại phía ngược lại của tua làm cho nó cuốn quanh cọc rào. Kiểu hướng dộng 

này gọi là hướng tiếp xúc. Hướng tiếp xúc là phản úng sinh trường đối với sự 
tiếp xúc. 

Cảu 3. Cây có phản ứng đối với trọng lực là hướng trọng lực hay hướng đất. 

Hướng trọng lực giúp cây cô' định vũng chắc vào đất. Giúp rễ cây hút nước 

cùng ion khoáng từ đất vào nuôi cây. 

Đỉnh rẻ cây sinh trưởng hướng vào đất gọi là hướng trọng lực dương. Đỉnh 

thân sinh trường theo hướng ngược lại sức hút của trọng lực gọi là hướng trong 

lực âm. 

Cáu 4. Phản úng sinh trường của cây đối với các hợp chất hoá học gọi là 

hướng hoá. 
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Van dỏng hướng hoá dà dược phất hiện ớ re, ống phán, lổng tuycn ỡ cây 

gọng vó ăn cỏn trùng và những cây khác. 

Túc nhân gay ra hướng hoá là axit, kiềm, các ion khoáng, cấc chất hữu cơ, 

hoocmòn, cấc chất dán du và các hợp chất khác. 

- Hướng hoá dương khi các cơ quan cua cây sinh trưởng hưởng tới nguốn 

hoá chất. 

- Hướng hoá âm khi các cơ quan của cây sinh trương tránh xa nguồn hoá chất. 

Hướng nước là một trường hợp cụ thê cua hướng hoá. 

Câu 5. Đáp án: b. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiên thức 

Càu L Đáp án: a. 

Cáu 2. Đáp án: a. 

Cáu 3. Đáp án: 

STT Các loai hướng động Hiện tượng 

1 Hướng trọng lực dương Hiện tượng đỉnh rề cây sinh trưởng hướng vào đất. 

Ị Hướng trọng lực âm Hiện tượng đỉnh thân sinh trưởng theo hướng ngược 

lại sức hút trọng lực 

3 Hướng sáng dương Hiện tượng thân cây sinh trưởng uốn cong về phía 

nguồn sáng. 

4 Hướng sáng âm Hiện tượng rẻ cây sinh trưởng ngược phía nguồn 

sáng. 

5 Hướng hoá dương Hiện tượng các cơ quan sinh trưởng hướng tới nguổn 

hoá chất. 
1 .. . ..... _—- 

6 Hướng tiếp xúc Hiện tượng cây dây leo dùng tua cuốn quanh nhừng 

vật cứng khi nó tiếp xúc. 

Cáu 4. Đáp án: c. 

Cáu 5. Đáp án: Tác nhân kích thích. 

Bài 24. ỨNG ĐỘNG 

I - CÂU HỎI VA BÀI TẬP 

1. Càu hồi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Úng động sinh trường là gì? 

Cáu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng? 

Cáu 3. Sự vận động nờ hoa thuộc ứng động sinh trường nào? 
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Cáu 4. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trướng. 

Cáu 5. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sông của thực vật. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cảu ỉ. Chọn câu trả lời đúng: ứng động gồm cúc loại nào1 

a) Quang ứng động, nhiêt ứng động và thủy ứng động. 

b) Hoá ứng động, ứng động tiếp xúc. 

c) Điên ứng động, ứng động tổn thương... 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Có các kiểu ứng động sức trương nào? 

a) úhg động sức trương nhanh (cụp lá khi có va chạm ở cây trinh nữ). 

b) ứng động sức trương chậm (sự vận động của khí khổng). 

c) ứng dộng sức trương trung bình (đậy nắp bắt mồi cùa cây nắp ấm). 

d) Cả a và b. 

Cáu 3. Sắp xếp các hình thức ứng động tương ứng với kiểu ứng động. 

SÍT Kiểu ứng động Trả lời Hình thức vận động 

1 

2 

Úng động sinh trưởng 

Úng động không sinh 

trưởng 

a) Cụp lá của cây trinh nữ do va chạm 

b) Hoạt động đóng mở của khí khổng 

c) Hoa cây tuylip mở vào buổi sáng và 

đóng lại lúc chạng vạng tối 

d) Lá cây họ Đậu (thức ngủ) thay dổi 

trạng thái theo cường độ ánh sáng 

e) Vận động bắt mồi cùa cây bèo đất vỉa 

cây nắp ấm 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Vận động bát mồi của cây gọng vó thuộc loại 

ứng động nào? 

a) ứng đông sinh trưởng. b) úng động không sinh trưởng, 

c) Hướng động dương. d) Hướng động âm. 

Cáu 5. Chọn câu trả lời đúng: Những ứtìg dụng về vận động cảm ứtìg v'ào 

thực tiễn1 

a) Điều khiển nở hoa. 

b) Đánh thức chổi và hạt nảy mầm. 

c) Kìm hãm chổi và hạt nảy mầm. 

d) Cả a, b và c. 
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II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu /. Ung động sinh trường là vận dộng cảm ứng do sự khác biệt vc tốc độ 
sinh trường không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ 
quan có CÁU trúc hình dẹt (kiểu lưng bụng như lá, cánh hoa) gây nên. 

Cáu 2. Cụm hoa là cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng. 

Cứu 3. Sự vận dộng nở hoa là phan ứng sinh trơòng quang ứng động. 

Ví dụ: Sự đóng và mở của hoa cây bồ công anh, vận động ngủ cùa lá. 

Cáu 4. Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng: 

- úhg động sinh trưởng: xuất hiện do tốc độ sinh trường không đồng đều 

của cấc tế bào tại mạt trên và mặt dưới của cơ quan có cấu tạo hình dẹp như 

phiến lá, cánh hoa... gây nên. úng động sinh trưởng do các tế bào chuyên hoá 

và cấu trúc chuyên hoá hay do sóng lan truyền kích thích gây nên chứ không 

phải do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng của các tế bào. 

Các kiêu ứng động sinh trưởng gồm quang ứng động và nhiệt ứng động. 

- Úng động khỏng sinh trưởng xuất hiên do biến đổi sức trương nước trong 

các tế bào và trong các cấu trúc chuyên hoá hoặc do sự lan truyền kích thích cơ 
học hay hoá chất gây ra chứ không phải do sinh trưởng gây ra. 

Các kiểu ứng động không sinh trường gồm ứng động sức trương, ứng động 

tiếp xúc và hoá ứng động. 

Cảu 5. Vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật: 

* Úng động sinh trưởng có vai trò lớn trong đời sống thực vật. úng động sinh 

trường giúp cây phản ứng kịp thời trước những thay đổi của điều kiên môi 

trường để tồn tại và phát triển. 

* ứng động không sinh trưởng giúp thực vật có những phản ứng kịp thời, 

thích nghi đa dạng với những tác động của môi trường đảm bảo cho cây tồn tại 

và phát triổn. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thỉện kiến thức 
Câu 1. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: d. 

Câu 3. Đáp án: 1. c, d; 2. a, b, e. 

Cáu 4. Đáp án: b. 

Câu 5. Đáp án: d. 
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B. Cỏm ứng ỏ động vột 

Bài 26. CẢM ỨNG Ỏ ĐỘNG VẬT 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng. 

Cáu 2. Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kirh dạng 

lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao? 

Câu 3. Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổig hợp 

thông tin và bộ phận thực hiên của cung phản xạ ở dộng vật có hệ thến kinh 

dạng chuỗi hạch? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thể nào là cảm iùig ở động vật'? 

a) Là khả năng nhận biết kích thích và phản ứng với kích thích đó. 

b) Là khả năng lựa chọn môi trường thích ứng của cơ thể động vật. 

c) Là khả năng tiếp nhận các kích thích từ môi trường của động vật. 

d) Là sự biểu hiện cách phản ứng của cơ thể động vật trong môi trường phic tạp. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Cúc hộ phận nào tham gia vào còm ứrĩg ởdộrg vật? 

a) Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

b) Bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin. 

c) Bộ phận thực hiện phản ứng. 

d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Tim tên động vật điển vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

STT Dạng hệ thần kinh Các đại diện 

1 Hệ thẩn kinh dạng lưới 

2 Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch 

3 Hệ thẩn kinh dạng ống 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi tạch'? 

a) Mỗi hạch điểu khiển một vùng xác định trên cơ thể có phản ứng chhh xác 

và ít tiêu tốn năng lượng. 

b) Các tế bào thần kinh tập trung lại tạo thành hạch và được nôi với nlau bởi 

các dây thần kinh. 

c) Gập ở động vật có cơ thể đối xứng 2 bên. 

d) Cả a, b và c. 
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Càu 5. Chọn cau trá lời đúng: ưu điếm ( ủa hệ than kinh dạng í Ỉìiiồỉ hạch so 

với dạng lưới lủ gì? 

a) ('ó hach thần kinh nên số lượng tế bào thán kinh của động vật tăng lên. 

b) Cắc hạch thân kinh nằm gần nhau nên khả năng phối hơp hoạt động của 

chúng được tăng cường. 

C) Mỏi hạch thẩn kinh điều khiến một vùng xác định trên cơ thế nôn đỏng 

vật phán ứng chính xác và tiết kiệm năng lượng. 

d) Cả a, b và c. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BẢI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mói 
Cáu J. Cảm ứng ở động vật là phản ứng (trả lời) lại các kích thích từ mỏi 

trường sống để tồn tại và phát triển nhưng cách biểu hiện khác với thực vật và 

tốc độ phản ứng nhanh hơn. 

Ví dụ: Khi trời nắng nóng, chó thè lưỡi, há mồm thờ để thải nhiệt. 

Trời lạnh, nhiệt độ thấp, ếch có phản ứng trú đông... 

Câu 2. Đặc điểm cùa hệ thần kinh dạng lưới là các tê bào thần kinh nằm rải 

rác khắp cơ thể liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh. Do vậy khi ta kích 

thích một điểm bất kì trên cơ thể, động vật có hê thần kinh dạng lưới phản ứng 

toàn thân. 

Vì khi bị kích thích, xung thần kinh xuất hiện sẽ lan toả nhanh ra khắp toàn 

bộ cơ thế và toàn bộ cơ thê phản ứng lại dẫn đến tiêu tốn nhiều năng lượng. 

Câu 3. Ở hệ thần kinh dạng chuỗi hạch thì bộ phận tiếp nhận kích thích là 

các giác quan. Bộ phận phân tích và tổng hợp là chuỗi hạch thần kinh. Bộ phận 

thực hiện là cơ, các nội quan. 

2. Cáu hỏi và bài tập củng cô và hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: a. 

Câu 2. Đáp án: d. 

Câu 3. Đáp án: 

sTr Dạng hệ thần kinh Các đạị diện 

" 1 “ Hệ thần kinh dạng lưới Thủy tức, sứa, san hô, hải quỳ 

2 Hệ thần kinh dạng chuôi hạch Giun đất, châu chấu, cào cào 

"T~ Hệ thần kinh dạng ống Cả mập, cá thu, cá sấu, ếch, vẹt, thỏ, hươu 

Câu 4. Đáp án: d 

Câu 5. Đáp án: d. 
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Bài 27. CẢM ỨNG Ỏ ĐỘNG VẬT 

(tiếp theo) 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ 
thần kinh dạng chuỗi hạch. 

Câu 2. Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì 

khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỏi hạch? 

Cho ví dụ minh hoạ. 

Cáu 3. Cho một sô' ví dụ về phản xạ có điểu kiện ở động vật có hệ thần kinh 

dạng ống. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lòi đúng: Thê nào là điện thê nghỉ? 

a) Là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi 

(ngoài màng tích điện dương trong màng tích điện âm). 

b) Là điện thế xuất hiện do sự chênh lệch áp suất ở hai bên màng tế bào. 

c) Là điện thê' xuất hiện khi tế bào thần kinh đang nghỉ bị kích thích hưng phân. 

d) Là điện thế xuất hiện do sự phân bố không dồng đều các ion K+ và Ca+ ờ 
hai bên màng tế bào. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Trong cơ chế hình thành điện thê hoạt động 

gồm các giai đoạn nào? 

a) Giai đoạn mất phân cực. b) Giai đoạn đảo cực. 

c) Giai đoạn tái phân cực. d) Cả a, b và c. 

Cáu 3. Tìm nội dung phù hợp điển vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

STT Loại sợi thần kinh Phương thức lan truyền điên hoạt động 

1 Không có màng miêlin 

2 Có màng miêlin 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm của bơm Na -K trong màng tê bào? 

a) Chuyển K+ từ ngoài vào trong tế bào khi xuất hiộn điên thế nghỉ. 

b) Chuyển Na+ từ trong tế bào ra ngoài khi xuất hiên điện thê' hoạt động 

c) Hoạt động tiêu tốn năng lượng ATP. 

d) Cả a, b và c. 
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Câu 5. (hon cáu trà lời đúng: Khi tè hủo hưng phản có nhừng bi ch dấn 

a) Diện thê nghỉ chuyến thành điện thế hoạt dộng. 

b) l ăng sinh nhiệt. 

c) Táng sử dung O-), thái COo. 

d) Cá a, b và c. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Càu hói và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Câu l. Phân biệt hệ thần kinh hình ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ 

thần kinh dạng chuỗi hạch: 

- Hệ thần kinh dạng lưới được cấu tạo từ các tế bào thẩn kinh nằm rải rác 

trong cơ thê và licn hệ với nhau bằng các sợi thần kinh. Khi kích thích một 

điểm bất kì trên cơ thể, toàn thân có phản ứng và tiêu tốn nhiều năng lượng. 

- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành từ các tê bào thẩn kinh tập 

hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể. 

- Hệ thần kinh ống gập ờ động vật có xương sống. Trong hệ thần kinh ống 

một số lượng lớn tế bào thần kinh tập trung lại thành một cái ống nằm ờ phía 

lưng tạo thành phần thần kinh trung ương (gồm não bộ và tùy sống). Não hoàn 

thiộn dần. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng 

trong điểu khiển các hoạt động của cơ thể. 

Cáu 2. Khi bị kích thích phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống trả lời 

nhanh chóng và chính xác hơn so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và 

dạng chuỗi hạch. Sở dĩ như vậy là vì trong hê thần kinh ông, sự liên kết và phối 

hợp hoạt dộng cùa các tế bào thần kinh phức tạp và hoàn thiện, nhờ đó các hoạt 

động của dộng vật ngày càng đa dạng, chính xác và hiộu quả. 

Mạt khác, nhờ khả năng xử lí thông tin ở mức độ cao hơn nên có các phương 

án trả lời thích hợp và hiộu quả hơn. Ví dụ: chim sâu ăn phải bọ nẹt vài lần bị 
đau và ngứa, vé sau trông thấy bọ nẹt không giám ăn nữa. 

Càu 3. Học sinh xem lại bài 52 (Sinh học 8) để nêu và phân tích ví dụ về 
phản xạ có diều kiện ở dộng vật có hệ thần kinh ống. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án: a. 

Càu 2. Đáp án: d. 

Cáu 3. Đáp án: 

STT Loại sợi thần kinh Phương thức lan truyền điện hoạt động 

1 Không có bao miêlin - Lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác 
kề bẽn. 
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- Điện thế lan truyền do mất phân cực, đảo cực và 
tái phân cực liên tiếp từ vùng này sang vùng khác. 

2 Có bao miêlin - Lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này 
sang eo Ranvie khác. 

- Điện thế lan truyền do sự mất phân cực, đảo cực 
và tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie này sang eo 
Ranvie khác. 

- Điện thế hoạt động lan truyển nhanh hơn. 

Câu 4. Đáp án: d. 

Câu 5. Đáp án: d. 

Bài 28. ĐIỆN THẾ NGHỈ 

l-CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Cáu ỉ. Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thê nào? 

Cáu 2. Đánh dấu X vào ô □ cho ý trả lời đúng vể điện thế nghỉ (không hư 
phân) tích điộn: 

□ a) Dương. □ b) Âm. 

□ c) Trung tính. □ d) Hoạt động. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào là điện thế nghỉ? 

a) Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào hưng phá 

ngoài màng có điộn tích âm so với trong màng có điên tích dương. 

b) Sự cân bằng điện tích dương và âm giữa trong và ngoài màng tế bào khi 

bào nghỉ. 

c) Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ, ngc 

màng tế bào tích điện dương so với trong màng tích điện âm. 

d) Sự cân bằng điện tích dương và âm giữa trong và ngoài màng tế bào khi 

bào hưng phấn. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Bàn chút cùa bơm Na -K ỏ màng té bào là gì? 

a) Prôtêin. b) Lipit. 

c) Axit nuclêic. d) Cacbohidrat. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Vai trò cùa bơm Na - K khi tể bào ỏ trạ, 

thái nghỉ là gì? 
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a) Chuyên K* lừ ngoài màng vào trong màng tế bào. 

b) Chuyên Na* từ ngoài màng và trong màng tế bào. 

c) Chuyên K* từ trong màng ra ngoài màng tc' bào. 

cỉ) Chuyến Na* từ trong màng ra ngoài màng tê bào. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Nồng độ cúc ion Na+, K* trong tê hào ở trạng 

húi nghỉ như thê nào? 

a) Na* có nóng độ cao hơn ngoài tế bào, 

b) K* có nồng độ thấp hơn ngoài tế bào. 

c ) K* có nồng dộ cao hơn ngoài tế bào. 

<j) Na* có nồng độ bằng nồng độ ngoài tế bào. 

Cáu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chồ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc đối với K*) nên các K* ờ sát màng tế 
'ào đồng loạt đi.và tập trung ngay sát mặt ngoài màng tế bào, làm 

ho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm. 

- HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CAU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

. Câu hòi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Câu L Điện thế nghỉ: là sự chẽnh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi 

ỉ bào nghỉ ngơi (không bị kích thích), phía trong màng tế bào tích điện âm so 

ới phía ngoài màng tích diện dương. 

Điện thế nghỉ có ở tế bào cơ đang dãn nghỉ, ờ tế bào thần kinh khi không bị 
ích thích. 

- Cơ chế hình thành điện thế nghỉ: Điện thế nghỉ hình thành do 3 yếu tố sau: 

+ Sự phân bổ ion ớ hai bên màng tế bào và sự di chuyển của ion qua màng tế bào. 

+ Tính thấm có chon lọc của màng tế bào đối với ion (cổng ion mở hay đóng). 

+ Bơm Na - K. 

Ion K* đóng vai trò quan trọng trong cơ chế hình thành điện thế nghỉ, bơm 

Ỉa-K có chức năng vận chuyển K* từ ngoài tế bào trả vào trong giúp duy trì 

ổng độ K* bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài. 

Câu 2. Đáp án: a. 

. Câu hòi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 
Cảu 1. Đấp án: c. 

Cáu 2. Đáp án: a. 
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Cáu J. Đáp án: a. 

Câu 4. Đáp án: b. 

Câu 5. Đáp án: Từ trong ra ngoài tế bào. 

Bài 29. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 

VÀ sự LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH 

I - CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Cáu 1. Điên thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thànli như 

thế nào? 

Cáu 2. Đánh dấu X vào ô □ cho các ý đúng về điện thế hoạt động. 

□ a) Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tê bào. 

□ b) Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào. 

□ c) Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào. 

□ d) Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào. 

Câu 3. So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh khòng 

có bao miêlin và có bao miêlin. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Điện thê hoạt động lủ gì? 

a) Là sự biến đổi rất nhanh điện thế ở màng tế bào, từ phân cực sang mất 

phân cực, đảo cực và tái phân cực. 

b) Là điện thế xuất hiện khi tê bào ở trạng thái hoạt động. 

c) Là điện thế xuất hiện khi có sự phôi hợp hoạt động của các cơ quan. 

d) Là điện thê xuất hiện khi có sự chênh lệch nồng dô giữa bên trong và bên 

ngoài tế bào. 

Cáu 2. Sắp xếp những diễn biến của các giai đoạn tương ứng với từng giai đoạn 

STT Tên giai đoạn Trả lời Những dièn biến 

1 

2 

Giai đoạn mất phân cực 

Giai đoạn đảo cực 

a) Tính thấm màng tê bào thay đổi 

(cổng Na+ mở) 

b) Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong 

màng làm trung hoà điện tích âm hên 
trong màng 
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Sĩ I Ị Tên giai doạn 

3 ĩcìiai đoạn tái phân cực 

j Trà lơi Những diễn hién 

c) Na* dư thừa (sau trung hoà điện 

tích âm) làm hên trong màng tích 

diện dương (+35mV) 

d) Tính thấm cua màng đoi với Na + 

giam (cổng Na+ dỏng lại) 

e) Sự chênh lệch điện thế ứ 2 hỏn 

màng tế bào giảm nhanh (từ -70mV 

tới OmV). 

g) Tính thấm của màng đôi VỚI K+ 

tảng (cổng K+ mở) 

h) K+ khuếch tán từ trong ra ngoài 

làm ngoài màng tích diện dương so 

với trong và khôi phục diện thế nghi 

(~70mV). 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Sự lan truyền diện thê hoạt dộng trên dây thần 

kinh có niiêìin khúc với dây không có miêlin như thế nào? 

a) Tốc độ lan truyền rất nhanh. 

b) Lan truyền theo cấch nhảy cóc qua các eo Ranvie trên sợi thần kinh. 

c) Lan truyền từ vùng này sang vùng khác trên sợi thần kinh. 

d) Cả a và b. 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tụi sao diện thế hoạt dộng lan truyền trên sợi 

thần kinh có hao miêlin theo cách ììhdy cóc? 

a) Bao miêlin có bản chất là phôtpholipit nên có tính cách điện. 

b) Bao miêlin có bán chất là lipit nên có tính cách điộn. 

c) Bao miêlin bao bọc ngắt quãng tạo ra các eo Ranvie. 

d) Cả a và c. 

Cáu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Bom Na - K có vai trò trong vận chuyển K+ từ phía bên ngoài trả vào phía ben 

trong... và giúp duy trì nồng độ K* bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hòi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Câu 1. 

* Khi bị kích thích, tế bào thần kinh hưng phấn và xuất hiện điện thế hoạt động. 

Điín thí hoạt động gồm 3 giai đoạn: mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 
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* Cơ chế hình thành điện thê hoạt động: khí bị kích thích, cổng Na+ mờ rộng 

nên Na+ khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào gãy ra mất phân cực và đảo 

cục. Tiếp đó, cổng K+ mờ rộng hơn, cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng ra 

ngoài tế bào dẫn đến tái phân cực. Như vậy, điện thế hoạt dộng là sự biến đổi 
điện thế nghỉ từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 

Cáu 2. Đáp án: b và c. 

Câu 3. So sánh cách lan truyền của xung thẩn kinh trên sợi có bao miêlin và 

sợi không có bao miêlin (bảng sau): 

Dây thần kinh Có bao miêlin Không có bao miêlin 

Giống nhau Xung thẩn kinh lan truyền là do mất phân cực đảo cực và tái phân 

cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác. 

Khác nhau - Xung thần kinh lan truyền theo 

cách nhảy cóc, từ eo Ranvie này 

sang eo Ranvie khác. 

- TỐC độ lan truyền trên sợi thẩn 

kinh nhanh hcm. 

- Xung thần kinh lan truyển 

liên tục từ vùng này sang vùng 

khác kể bên. 

- Tốc độ lan truyền trên sợi 

thần kinh chậm. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 
Cáu 1. Đáp án: a. 

Cáu 2. Đáp án: 1. a, b, e; 2. c, d; 3. g, h. 

Câu 3. Đáp án: d. 

Câu 4. Đáp án: d. 

Cáu 5. Đáp án: Màng tế bào. 

Bài 30. TRUYỀN TIN QUA XINAP 

l-CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

ỉ. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Cáu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xinap 

Cáu 2. Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua 

xinap? 

Cảu 3. Đánh dâu X vào ô □ cho các câu đúng về xinap: 

□ a) Tốc độ truyén tin qua xinap hoá học chậm hơn so vái lan truyền xung 

thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin. 

□ b) Tất cả các xinap đều có chứa chất trung gian hoá học là axètincôlin. 

□ c) Truyền tin khi qua xinap hoá học có thể không cần chất trung gian hoá học. 

□ d) Xinap là diện tiếp xúc cùa các tế bào cạnh nhau. 



Cảu 4. Tại sao xung ĩhđn kinh dược dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ 
theo một chiều? 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiên thức 
Càu L Chọn câu trả lời dúng: Xinưp là gì? 

a) Là diện tiếp xúc giữa tế bào thẩn kinh với tế bào thần kinh. 

b) Là diện tiếp XLÍC giữa tế bào thán kinh với tế bào cơ. 

cA Là diện tiếp xúc giữa tế bào thầr. kinh với tố bào tuyến. 

d) Cá a, b và c. 

Càu 2. Chọn câu trả lời đúng: cúc loại xinap nào? 

a) Xinap thẩn kinh - thần kinh. 

b) Xinap thần kinh - cơ. 

c) Xinap thần kinh - tuyến. 

d) Cả a, b và c. 

Cảu 3. Chọn câu trả lời đúng: Trình tự cúc hước của quá trình lan truyền 

điện hoạt động qua xinap như the nào? 

1. Ca++ làm túi chứa chất trung gian hoá học vỡ ra —> giải phóng chất trung 

gian hoá học vào khe xinap. 

2. Xung thần kinh lan truyền đến xinap mở kênh Ca** để Ca** đi vào trong xinap. 

3. Chất trung gian hoá học gắn vào màng sau làm mất tính phân cực màng 

sau, xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. 

a) 1, 2, 3 b)2, 1,3 

c)3,2, 1 d) 1,3,2. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao tốc độ lan truyền của diện thế hoạt 

dộng qua xinap châm hơn so với trên sợi thần kinh? 

a) Lan truyén qua xinap trải qua nhiều giai đoạn. 

b) Chít trung gian hoá học phải khuếch tán qua một dịch lỏng. 

c) Chất trung gian hoá học có cấu tạo phức tạp. 

d) Cả a và b. 

Cầu 5. Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Xung thần kinh lan truyền dến huỳ xinap sẽ làm.để Ca++ đi vào 

trong chuỳ xinap. 

Ca++ làm cho một số túi chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và 

vỡ ra, giải phóng chất trung gian hoá học vào khe xinap. 
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II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Càu hồi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Cáu 1. Học sinh tự vẽ sơ đổ cấu tạo xinap, sau đó đối chiếu với hình 2‘J.2 

SGK để chỉnh sửa và chính xác hoá kiến thức. 

Cáu 2. Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tô' bào thân kinh, 

giữa tế bào thần kinh với tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...) 

Xinap gồm màng trưỏc, màng sau, khe xinap và chuỳ xinap. Chuỳ xinap có 

các túi chứa chất trung gian hoá học. 

Việc chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ chất trung gian hoá học. 

Chất trung gian hoá học đi quan khe xinap làm thay đổi tính thấm ờ màng sau 

xinap và làm xuất hiên xung thần kinh lan truyền đi tiếp. Enzim có ờ màng sau 

xinap thủy phân axêtincôlin thành axêtat và colin. Hai chất này quay trở lại 

chuỳ xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtincôlin chứa trong các túi. 

Càu 3. Đáp án: b. 

Cáu 4. Sự dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ chỉ đi theo 

một chiều vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xinap, mà 

xinap chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiêu. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố hoàn thiện kiến thức. 
Cáu ỉ. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: d. 

Cáu 3. Đáp án: b. 

Cáu 4. Đáp án: d. 

Càu 5. Đáp án: Mờ kênh Ca++. 

Bài 31. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 

l-CAU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Cáu 1. Tập tính là gì? 

Cáu 2. Cho một vài ví dụ (khác với ví dụ trong bài học) vé tập tính bẩm sinh 

và tập tính học được. 

Cáu 3. Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học dược. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cố hoàn thiện kiến thức 
Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm cùa tập tính bẩm sinh là gí? 

a) Là phản xạ không điều kiên. 
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h) Do gen quy định. 

Cì Giúp đong vật tíìícli nghi với mói trường, 

í 1') Cá a, h và c. 

((tu 2. Chọn câu trá lời đúng: Tú Ị) tính học (íưực có (tục di ếm gì"! 

ít.) Là phan xạ có điéu kiện. 

h) Phụ thuộc vào mức độ tiến hoá của hệ thần kinh, 

c) Giúp sinh vật thích nghỉ với mỏi trường. 

(ỉ) Cá a, b và c. 

Cáu 3. Sáp xếp đặc điểm của các loại tập tính tương ứng với từng tập tính 

STY Tên tập tính Trả lời Đạc điẻm 

ỉ Tập tính bẩm sinh a) Các phản xạ có điều kiện. 

2 Tập tính học được b) Các phản xạ khỏng điểu kiện. 

c) Trình tự các phán xạ trong hệ thần 

kinh được gen quy định sẩn 

d) Quá trình hình thành tập tính là quá 

trình hình thành các mối liên hệ mới 

giữa các nơron. 

e) Tập tính do gen quy định, bển vừng 

không thay đổi. 

g) Sự hình thành tập tính phụ thuộc vào 

mức độ tiến hoá của hệ thần kinh. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Bản nũng tù gì? 

a) Là sự phối hợp của các phản xạ không điều kiện theo một trình tự nhất 

định dê hoàn thành một công việc xác định. 

b) Là các dặc điểm cơ bản của từng loài sinh vật. 

C) Là tiém năng phát sinh những hành động đặc trưng cho loài, 

d) Cả a, b và c. 

Câu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Cơ sở thần kinh của tập tính là.và có điều kiện. Những kích 

thích (biến đổi của môi trường) làm xuất hiện tập tính ờ động vật gọi là kích 

thích dấu hiệu. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hồi và bài tập nhận thức kiên thức mới 
Càu 1. Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời lại kích thích 

từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó đông vật thích nghi với 

môi trường sông và tồn tại. 
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Câu 2. Dựa vào cơ sờ thẩn kinh của tập tính, học sinh tự nôu ví dụ vi tập 

tính bẩm sinh và tập tính học được. 

Câu 3. Sự khác nhau giữa tâp tính bẩm sinh và tập tính học dược: 

Tập tính bẩm sinh Tập tính học được 

Là những hoạt động cơ bản của động 
vật mà sinh ra đã có. 

Là tập tính được hình thành trong quá rìrih 
sống, thông qua học tập, rút kinh nghiêm 
mà có. 

Được di truyền từ đời bố mẹ, mang tính 
chất đặc trưng cho loài. 

Mang tính cá thể, không di truyền 

Cơ sở thần kinh là các phản xạ không 
điều kiện 

Cơ sở thần kinh là các phản xạ khỏng liều 
kiện và có điểu kiện 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiên thức 
Câu ỉ. Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: d. 

Câu 3. Đáp án: 1. b, c, e; 2. a, d, g. 

Câu 4. Đáp án: a. 

Câu 5. Đáp án: Các phản xạ không diều kiện. 

Bài 32. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Câu 1. Sưu tập một sô' tài liêu, tranh ảnh về tập tính của động vật. 

Cáu 2. Tập tính bảo vộ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đòi ssống 

của chúng? 

Câu 3. Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách làto? 

Cáu 4. Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn? 

a) Tính hung dữ. c) Tính lãnh thổ. 

b) Tính thân thiện. d) Tính quen nhòm. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trà lời đúng: Một số tập tính phổ hiến ở dộng vật lủ 1/? 

1. Tập tính kiếm ãn 

2. Tập tính lãnh thổ 

3. Tập tính cạnh tranh 

4. Tập tính sinh sản 
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5. Tập tính di cư 

6. Tập tính dc doa 

7. Tập tính xà hội 

u) 1,2, 3,4,5 b) 2, 3, 4, 5, 7 

c) 1,2, 4, 5, 7 d) 2, 3, 5, 6, 7. 

Càu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lù tập tính lãnh thổi 

iì} Tập tính báo vệ lãnh thổ của mình chống lai các cá thế khác cùng loài để 
giữ nguồn thức án nơi ở và sinh sản. 

b) Tạp tính canh giữ lãnh thổ đế duy trì nòi giỏng và sự tồn tại cúa loài. 

c) Tập tính kiêng ăn trong phạm vi nhất định của quán thê (không xàm phạm 

lãnh thổ của quán thể khác). 

d) Cà a, b và c. 

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Cúc tập tính sinh sản cùa động vật lủ gì? 

a) Tập tính ve vãn. 

b) Tập tính làm tổ đẻ và ấp trứng. 

c) TẠp tính chăm sóc con. 

d) Cả a, b và c. 

Càu 4. Tìm các nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

SÍT Hình thức học Đạc điểm 

1 Quen nhờn 

2 In vết 
- 

Học ngầm 

4 ~ “ Học khôn 

Cảu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Khi di cư, động vật sống trên cạn định hướng nhờ.trăng, sao, 

dịa hình (bờ biển và các dãy núi). Chim bổ câu định hướng nhờ từ trường trái 

đất. Động vật sống ở dưới nước như cá định hướng dựa vào thành phần hoá học 

của nước và hướng dòng chảy. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Càu 1. Học sinh tự nghiên cứu và sưu tập tranh ảnh về tập tính cùa động vật. 

Cáu 2. Động vật có tập tính bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại các cá thể 
khác cùng loài để bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản. Tập tính bảo vệ 
lãnh thổ của mỗi loài rất khác nhau. Phạm vi bảo vê lãnh thổ cùa mỗi loài 

cũng khác nhau. 
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Ví dụ: 

- Chó sói dùng nước tiêu đánh dấu lãnh thổ. 

- Hươu đực có tuyến nằm ờ cạnh mắt tiết ra một loại dịch có mùi dặc biệt, 
dùng dịch này quệt vào cành cây thông báo cho các con đực khác biết lãnh thổ 
của mình. 

- Hải âu bảo vệ lãnh thổ trong phạm vi vài m2. 

- Hổ bảo vệ lãnh thổ ở phạm vi từ vài km đến hàng chục km2. 

Câu 3. 

* Chim di cư do nguyên nhân: 

- Thời tiết thay đổi 

- Trời lạnh, khan hiếm thức ãn 

Khi di cư chim định hướng nhờ vị trí mặt trời (chim ờ cạn). Đối với bờ biển 

và các dãy núi, chim định hướng bằng trăng, sao, địa hình. 

* Cá di cư chủ yếu liên quan dến sinh sản. Một sô' cá sống ở biển, đến mùa 

sinh sản thường bơi về đầu nguồn sông để đẻ (cá hồi, cá mòi) 

Cá là động vật sống ở nước, khi di cư chúng định hướng dựa vào thành phần 

hoá học của nước và hướng dòng nước chảy. 

Cảu 4. Đáp án: a. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án: c. 

Cáu 2. Đáp án: a. 

Cáu 3. Đáp án: d. 

Câu 4. Đáp án: 

STT Hình thức học Đặc điểm 

■ Quen nhờn Chim chích kêu ầm ĩ mỗi lần chim cú xuất hiện sau một lúc 
ngừng kêu vì đã quen với sự xuất hiên cùa chim cú. 

2 In 'vết Chim ăn côn trùng có con tiết chất độc làm ngứa cổ, nhừng 
lẩn sau không ãn côn trùng đó nữa... 

3 Học ngầm Sau những lần ăn thức ăn kèm theo mùi đăc biệt, chuột bị 
nôn. Sau khỉ ngửi mùi đặc biệt chuột không ăn nữa. 

4 Học khôn Động vật thả vào một khu vực sau một thời gian tìm đến 
thức ãn nhanh hơn những động vật mới. 

Càu 5. Đáp án: Vị trí mặt trời. 
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Chương III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIÊN 

A. Sinh trưởng và phát triển ỏ thực vật 

Bài 34. SINH TRƯỞNG Ỏ THỰC VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu noi và bài tập nhận thưc kiến ihức moi 
Càu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì? 

Càu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì? 

Càu 3. Sinh trưởng thứ cấp là gì? 

Càu 4. Những nét hoa vãn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu? 

Càu 5*. Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật ở trong bóng tối? 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Càu /. Chọn câu trả lời đúng: Thế não lủ sinh trưỏììgl 

a) Là quá trình tăng (không thuận nghịch) kích thước của cơ thể số lượng và 

kích thưac của tế bào. 

b) Là quá trình lớn lên của tế bào và cơ thể. 

C) Là quá trình hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Có hao nhiêu loại mô phản sinh? Gồm những 

loại mỏ nào? 

a) Mô phân sinh đỉnh. 

b) Mỏ phân sinh ben. 

c) Mồ phân sinh lóng. 

d) Cả a, b và c. 

Càu 3. Tim nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

STT Tên mô phân sinh Chức năng 

1 Mô phân sinh đỉnh 

2 Mô phân sinh bên 

—7~ Mô phân sinh lóng 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lủ sinh trưởng sơ cấp ở mô thực vật? 

a) Tăng chiểu dài của thân và rễ do hoạt động phân bào của mồ phân sinh 

đỉnh thân và đỉnh rể. 
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b) Tăng độ dày của thân do hoạt động của mô phân sinh bên. 

c) Tăng độ dài của lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng. 

d) Cả b và c. 

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Sinh trưởng thứ cấp ở thực vật tạo nên hộ 
phận nào? 

a) Gỗ thứ cấp. 

b) Libe thứ cấp. 

c) Miền bần và vỏ thứ cấp. 

d) Cả a và b. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CAU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 
Cáu 1. Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiếu dài, hề 

mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. 

Có 2 loại sinh trường là sinh trường sơ cấp và sinh trường thứ cấp. 

Sinh trường của thực vật phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của giống, loài 

cây và các yếu tô' ngoại cảnh như nhiệt độ, nước, ánh sáng, ôxi và ion khoáng. 

Cáu 2. Sinh trưởng sơ cấp là sinh trường theo chiểu dài của thân và rễ cây do 

hoạt động của mô phân sinh đỉnh. 

Mô phân sinh đỉnh là mô phân sinh sơ cấp, định cư tại chồi đỉnh và chồi 

nách của thần (cành) và tại đỉnh rễ. Mô phân sinh đỉnh làm cho thân và rễ cây 

dài ra. 

Cáu 3. Sinh trường thứ cấp làm tãng bể dày (đường kính) của cây do hoạt 

động phân bào nguyên phân của mô phân sinh bên (tầng phát sinh bên) hoạt 

động tạo ra. 

Sinh trường thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác, mạch rây. 

Câu 4. Xuất xứ cùa nét hoa văn trên đồ gỗ là các vòng gỗ hàng năm. Các 

vòng gỗ của thân tạo nên gỗ lõi (ròng) màu sẫm ờ trung tâm cùa thân. Gỗ lõi 

gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già. Vòng gỗ kế theo phía bên ngoài là gỗ 
dác màu sáng, gỗ dác gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ. Các vòng gỗ màu sáng 

gồm các mạch ống rộng hơn, vách ống mỏng hơn. Các vòng gỗ màu sảm tối có 

vách dày hơn. Các vòng màu sáng và màu sẫm xen kẽ nhau tạo nên các hoa văn 

trên gỗ rất đẹp. 

Cáu 5. Thực vật ở trong tối có lượng chất kích thích sinh trường nhiéu 

hơn chất ức chế sinh trường nên cây trong tối sinh trường mạnh hơn và mọc 

vống lên. 
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2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Cáu L Oáp án: a. 

Cáu 2. Đáp án: d. 

Cáu 3. Đáp án: 

STr Tén mô phân sinh Chức năng 

1 Mô phân sinh đính Làm cho thân cây và rễ dài ra 

2 Mô phân sinh hên Tạo Pêr sinh trưởng thứ cấp, *àn tang độ dày củc cây 

—y Mô phân sinh lóng Làm tăng sự sinh trường cùa lóng 

Cáu 4. Đáp án: a. 

Càu 5. Đáp án: d. 

Bài 35. HOOCMÔN THỰC VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiên thức mới 

Cáu 1. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung cùa chúng. 

Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vât. Nêu tên các hoocmôn của mổi 

nhóm và ví dụ vể tác dụng của chúng. 

Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn 

thực vật. 

Cáu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì vì sao? 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cố hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào lù hoocniôn thực vật? 

a) Hợp chất hữu cơ do thực vật sinh ra với hàm lượng lớn có tác dụng điều 

tiết hoạt động các phần của cơ thể thực vật. 

b) Hợp chất hữu cơ do thực vật sinh ra ở các mô khác nhau với hàm lượng 

lớn có tác dụng điểu tiết hoạt động ờ cơ thể thực vật. 

c) Hợp chất hữu cơ do thực vật sinh ra trong những giai đoạn nhất định nhằm 

điều khiển sự sinh trường và phát triển ờ cơ thể thực vật. 

d) Hợp chất hữu cơ do thực vật sinh ra với hàm lượng nhỏ, nhưng tác động 

mạnh điều tiết các hoạt động của cơ thể thực vật. 
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Câu 2. Tìm nội dung phù hợp điển vào ỏ trống hoàn thành bàng sau: 

STT Tên hoocmôn Tác dụng 

1 Auxin 

2 Gibêrelin 

3 Xitôkinin 

4 Êtilen 

5 Axit abxixic 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Hoocmôn thực vật gồm các loại nào? 

a) Hoocmôn kích thích sinh trưởng. 

b) Hoocmôn ức chế sinh trường. 

c) Hoocmôn vừa kích thích vừa ức chế sinh trường. 

d) Cả a và b. 

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Các hoocmôn ức chê sinh trường có loại nàôì 

a) Êtilen. b) Axit abxixic (AAB). 

c) Axit clohiđric. d) Cả a và b. 

Câu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng. và rễ cây do hoạt động của mô 

phân sinh đỉnh. 

Sinh trường cùa lóng ờ thực vật một lá mầm là do hoạt dộng cùa mô phân 

sinh lóng. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẨU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 
1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu I 

- Hoocmôn thực vật hay phitôhoocmôn là các chất hữu cơ do cơ thổ thực vật 

tiết ra có tác dụng điểu tiết hoạt động sống của cây. 

- Hoocmôn thực vật có các đặc điểm chung: 

+ Hoocmôn được tạo ra ỏ một nơi nhưng gây ra phản ứng ờ nơi khác trong cây. 

+ Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi lớn trong cơ thể. 

+ Hoocmôn ở thực vật có tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoomôn ở 
động vật bậc cao. 

+ Trong cây, hoocmôn được chuyển theo mạch gỗ và mạch rây. 

Cáu 2. Tuỳ theo mức dộ biểu hiện tính kích thích hay tính ức chế sinh 

trường, các hoocmôn thực vật được phân thành hai nhóm nhỏ là hoocmỏn kích 

thích và hoocmổn ức chế. 

- Hoocmôn kích thích sinh trường gổm: Auxin (AiA), gibêrelin (GA), Xitokinin. 
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+ Auxin (AIA) được sinh ra ớ đính của thân và cành có nhiều trong chỏi, hạt 

đang nay mâm, lá đang sinh trưởng, trong táng phàn sinh hên, trong nhị hoa. 

Tác động sinh lí cúa AIA ở mức tc bào, kích thích quá trình phân hào nguyên 

nhiễm, sinh trường keo dài của tê bào. Ớ mức cơ thể, AIA tham gia và nhicu 

quá trình hoạt dỏng sòng cùa cây: hướng động, ứng dộng... 

Ngoai ra còn có các auxin nhân tạo: NAA, IBA... Sử dụng dế kích thích ra rề 
cành giam, chiết tăng ti lệ thụ quá... auxin nhân tạo không có men phàn giải nó 

nen không được dùng với sản phấm sử dụng trực tiếp làm thức ăn Vj nó tích luỳ 
trong nông phẩm gây độc hại cho người và động vật. 

+ Gibcrelin (GA) đươc sinh ra chủ yếu ở trong lá và rễ. Có nhiều trong lá, 

hạt, củ, chỏi đang nảy mâm, trong hạt và quả đang hình thành, trong các lóng 

thân, canh dang sinh trướng. 

GA tác động sinh lí ở mức tế bào: tâng số lần nguyên phân và tăng sinh 

trưởng kéo dài của mỗi tế bào. 

ơ mức cơ thể GA dùng để kích thích nảy mầm hạt, chồi, củ, tạo quả không 

hạt... 

4- Xitòkinin: là nhóm chất tư nhiên (zeatin) và nhân tạo (kinetin) có tác dụng 

gây ra sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào (ờ mức tế bào). Ớ 
mức cơ thể có tác dụng đối với sự hình thành chồi ở mô callus. 

- Hoocmồn ức chế sinh trường gồm êtilen, axit abxixic. 

4" Êtilen: được sinh ra trong hầu hết các phần khác nhau của cơ thể thực vật. 

Hình thành nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị thương tổn, 

quả đang chín... 

Vai trò: ức chế sinh trưởng chiều dài, tăng bề ngang của thân cây. Khởi 

động sự tạo rỗ ở lông hút cây mầm rau diếp xoắn, thúc quả chóng chín, tạo 

quả trái vụ. 

4* Axit abxixic (AAB) có trong mô thực vật có mạch, trong lá và chóp rẻ cây 

có hoa. 

Vai trò: ức chẽ sự nảy mầm của hạt. Khi cây mất nước nó tích luỹ nhiều 

trong mồ của cây. 

Câu 3. ứng dung các hoocmôn thực vật trong sản xuất nông nghiệp: 

- Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo như NAA, IBA kích thích cà Ghua 

tãng tỉ lệ thu quả, loại bỏ hạt ở cây dâu tây bằng hoocmôn AIA. 

- Gibêrclin kích thích nảy mầm chổi củ khoai tây, tạo nho không hạt. 

- Etilen tạo quả dứa trái vụ, thúc quả chóng chín, tăng sinh trưởng bề ngang 

ở th.dn cAy (cây mầm dậu). 
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Cáu 4. Khi sử dụng hoocmôn thực vật, không nên sử dụng các chất diều hoà 

sinh trường nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Các hoocmôn này 

không có các enzim phân giải, nó tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gay độc hại 

cho người và gia súc. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 
Câu 1. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: 

ST1 Hoocmôn Tác dụng 

1 Auxin Kích thích ra rẻ và thụ tinh tạo quả 

2 Gibêrelin Phá ngủ cho mầm của hạt, củ khoai tây và tạo quả khồng hạt 

3 Xitôkinin Dùng trong nuôi cấy tế bào và mô thực vật kích thích sim trường 

4 Êtilen Thúc quả xanh chóng chín, gây cảm ứng ra hoa 

5 Axit abxixic Úc chế hoạt động nảy mẩm của hạt 

Cáu 3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: d. 

Càu 5. Đáp án: Theo chiều dài của thân. 

Bài 36. PHÁT TRIỂN Ỏ THỰC VẬT CÓ HOA 

l-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu I. Phát triển của thực vật là gì? 

Cáu 2. Lúc nào thì cây ra hoa? 

Cáu 3. Thời điểm ra hoa ờ thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung 

tính được xác định theo: 

a) Chiều cao của thân. 

b) Đường kính gốc. 

c) Theo sô' lượng lá trên thân. 

d) Cả a, b và c. 

Câu 4. Sắc tô' tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng chu kì quang của thực vãt là: 

a) Diệp lục b. 

b) Carôtenôit. 

c) Phitôcrôm. 

d) Diệp lục a, b và phitôcrôm. 
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2. Cáu Hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Càu /. C họn cáu trà lời đúng: Thế nào lủ phát triển ở thực vật'? 

a) La các quá trình licn quan kế tiếp nhau: sinh trưởng, phàn hoá tế hào và 

phát sinh hình thái tạo ncn các cư quan. 

h) Là quá trình ra hoa, tạo quá của các cây trường thành. 

c) La quá trình phân hoá mô phân sinh thành các cơ quan (rẻ, thân, lá). 

d) Cà a, b và c. 

Càu 2. Chon câu trả lừi đúng: Thế nào lù xen kè thế he? 

a) La sự tái sinh lẫn nhau giữa thể lưỡng bội (2n) và thể đơn bội (n). 

b) Là sự phát triển đan xen giữa các thế hệ lưỡng bội. 

c) La sự tồn tại đồng thời các thế hệ lưỡng bội (2n) và đơn bội (n). 

d) Là sự phát triển của sinh vật trải qua 2 giai đoạn đơn bội (n) và lưỡng bội 

(2n). 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lù xuân hoa? 

a) Hiện tượng phụ thuộc của sự ra hoa vào ánh sáng. 

b) Hiện tương phụ thuộc của sư ra hoa vào nhiệt độ. 

c) Hiện tượng phụ thuộc của sự ra hoa vào độ ẩm. 

d) Hiện tượng phụ thuộc của sự ra hoa vào tương quan độ dài ngày và đêm. 

Càu 4. Chọn câu trả lời đúng: Sự rư hoa của thực vật phụ thuộc vào yểu tố nào*? 

a) Điều kiện nhiệt độ và phân bón. 

b) Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm. 

c) Điểu kiện nhiệt độ và ánh sáng. 

d) Điều kiện nhiệt độ và hoocmôn. 

Càu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Phát triển của thực vật gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau: sinh 

trướng, phân hoá tế bào và.tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, 

hạt). 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Càu 1. Phát triển của thực vật gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau: 

sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, 

thân, lá, hoa, quả, hạt). 

Càu 2. Ở thực vật, điều tiết sự ra hoa theo tuổi không phụ thuộc vào điều 

kiên ngoại cảnh. Cây ra hoa ờ độ tuổi nhất định, tuỳ thuộc vào giống, loài cây. 
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Khi ra hoa 1Ì1 lúc các chồi đỉnh than chuyên hoá từ trạng thái sinh đưrỡrg hình 

thành lá sang trạng thái sinh sản hình thành hoa. 

Những yếu tô chủ yếu tác động đến sự ra hoa: tuổi cây, xuân hoiá, chu kì 

quang. 

Càu 3. Đáp án: c. 

Cáu 4. Đáp án: a và b. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: a. 

Câu 2. Đáp án: a. 

Cáu 3. Đáp án: b. 

Càu 4. Đáp án: c. 

Cáu 5. Đáp án: Phát sinh hình thái. 

B. Sinh trưởng và phát triển ỏ động vật 

Bài 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁTTRlỂN ỏ động vật 

I - CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Phân biệt sinh trường với phát triển. 

Cáu 2. Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái., qua 

biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn. 

Cáu 3. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trcng khi 

đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng? 

Cáu 4. Phát triển của ếch (Hình 37.5 SGK) thuộc kiểu biến thá: hiorn toàn 

hay không hoàn toàn? Tại sao? 

2. Câu hồi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: ơ động vật có ( ác liìnli thức si nh t.nởvg vù 

phát triển nào? 

a) Sinh trường và phát triển không qua biến thái. 

b) Sinh trưởng và phát triển qua biến thái. 

c) Sinh trưởng và phát triển qua biến thái ờ giai đoạn còn non klnôig qua 

biến thái ờ giai đoạn trường thành. 
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(ỉ) Cá a và b. 

(au 2. Chon câu trá lời đúng: Thê nào lủ sinh trưởng vủ phái ỉriên qua hiên 

thúi hoan toàn'! 

a) Là sinh trường và phát triến mà con non có hình dạng, cấu tạo và sinh lí 

rất khác con trưởng thành. 

h) La sinh trưởng và phát triển trài qua nhicu hình thái khác nhau (theo các 

giai đoạn). 

c) La sinh trưởng và phát trién mà con non trai qua nhiều giai đoạn khác 

nhau với hình thái và cấu trúc khác nhau. 

d) Ca a, b và c. 

Cáu 3. Tim nội dung phù hợp điển vào ỏ trống hoàn thành báng sau: 

srr Các kiểu sinh trưởng phát triển Đặc điểm 

11 Không qua biến thái 

2“ Qua biến thái hoàn toàn 

~3 Qua biến thái không hoàn toàn 

Cáu 4. Chọn cáu trả lời đúng: Đặc điểm của hiến thúi không hoàn toàn? 

a) Con non gán giống con trường thành qua nhiều lần lột xác. 

b) Con non phát triển giông con trưởng thành và không qua lột xấc. 

c) Con non có hình dáng rất khác con trưởng thành và có nhiều lần lột xác. 

d) Con non có hình thái, cấu tạo, sinh lí con khác con trưởng thành. 

Câu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiêu sinh 

trưởng và phất triển mà con non có hình dạng, cấu tạo và. với con 

trưởng thành, trải qua các giai đoạn biến đổi trung gian con non biến đổi thành 

con trường thành. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hoi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu Ị. Ọuá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được bắt đẩu từ khi 

họp tử phân bào cho đến giai đoạn trường thành. Phân biệt sinh trưởng và phát 

triển: 

- Sinh trường là quá trình tâng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và 

kích thước cùa tế bào thực vật. 

- Phát triổn là quá trình thay đổi về số lượng và chất lượng trong cơ thể động 

vẠt. Phát triển ờ động vật gồm 3 quá trình: sinh trưởng, phân hoá (biệt hoá) tê 

bào, phát sinh hình thái cơ thể và cơ quan. 
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Câu 2. 

- Động vật có sinh trường và phát triển không qua biến thái: cá chép, khỉ, 
rắn... 

- Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: tằm, ếch, 

cánh cam... 

- Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn: chAu 

chấu, bọ ngựa... 

Câu 3. Sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm do sự tiêu hoá và 

hấp thụ thức ăn có hiệu quả thấp vì trong ruột nó không có enzim tiôu hoá 

xenlulôzơ. Nên sâu phải ăn nhiều lá cây mới đáp ứng dù nhu cầu dinh dưỡng 

cho cơ thể. 

Bướm chỉ ãn mật hoa chứ không ăn lá, nên không phá hoại cây trồng. Chúng 

là loài có ích giúp cho sự thụ phấn của hoa, tăng năng suất cây trổng. 

Câu 4. Sự sinh trưởng và phát triển ờ ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn vì 

ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trường thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu I. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: a. 

Câu 3. Đáp án: 

STT 
Các kiểu sinh 

trưởng phát triển 
Đặc điểm 

1 Không qua biến 
thái 

Con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh ỉí gần giống 
con trưởng thành, con non phát triển dần lên để trở thành 
con trưởng thành. 

2 Qua biến thái 
hoàn toàn 

Âu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lí rất khác con trưởng 
thành, ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành 
con trưởng thành. 

3 Qua biến thái 
không hoàn toàn 

Âu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lí gần giống con trưởng 
thành qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành con trưởng 
thành. 

Cáu 4. Đáp án: a. 

Cáu 5. Đáp án: Sinh lí hoàn toàn khác. 
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Bài 38. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG 

VÀ PHÁT TRIỂN Ỏ ĐỘNG VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. C àu hói và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cá,ỉ 1. Kế tên các hoocmỏn ảnh hường đến sinh trướng và phát triển cúa 

động -ậi co ÁUơtig sống. 

Câii 2. Kể tcn các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển của cỏn 

trừng. 

Cảiỉ 3, Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocrnỏn nào được tiết ra nhiều 

làm cc tlìế thay dổi manh về thế chất và tâm sinh lí? 

2. Càu hủi và bàỉ tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Càu ỉ, Chọn câu trà lòi đúng: Tác (lụng của hoocmôn tirỏ.xin lủ gì? 

a) Gây lột xác ở sâu, bướm. 

b) Kích thích sự phát triển xương. 

c) l c chế quá trình biến đổi nhộng thành bướm. 

d) Gây biến thái nòng nọc thành ếch. 

Cái 2. Chọn câu trả lời đúng: Ở nữ, hoocmôn nào kích thích sự phân hoú tế 

hào đi hình thành cúc dậc ổiêtn sinh dục phụ thử cấp? 

a) Ecđixơn. b) Tirôxin. 

c) Ostrôgcn. d) Testosteron. 

Cái J. Chọn câu trá lời đúng: Thiếu iôĩ àdộìĩg vật non gáy hậu quả gì? 

a) Sr phát triếỉì trí tuệ kém. b) Chạm lớn hoặc ngừng lớn. 

c) Chịu lạnh kém. d) Cà a, b và c. 

Câi 4. Sắp xếp tác dụng của các hoocmổn tương ứng với tìmg hoocmòn. 

STT ~ôn hoocmôn Trá lời Tác dụng 

1 Pcđixoii a) Kích thích sự phân chia tế bào và tăng cường 

2 Jivcnin tổng hợp prôtêin, tăng cường phát triển của 
xương. 

3 Tirỏxin b) Làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin. 

4 lestostêrôn c) Kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. 

5 Koocmốn sinh 
rương 

d) Úc chế sâu biến thành nhộng và bướm. 

e) Kích thích sự hình thành đậc điểm sinh duc phu 
ở nam 
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Câu 5. Tìm từ phù hợp điển vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Riêng đôi với lưỡng cư, tirôxin gây hiến thái từ nòng nọc thành ếch Thiếu 

tirôxin nòng nọc không biến thành ếch được, lôt là thành phần cấu tạo nên 

tirôxin, do đó.và nước dẫn dến thiếu tirôxin. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CAU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. Các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trường và phát triển cùa động vật 

có xương sống: 

STT Các loại hoocmôn Vai trò 

1 Hoocmôn sinh trưởng - Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của 
tế bào qua tăng tổng hợp prỏtêin. 

- Kích thích xương phát triển chiều dài và to lên. 

2 Tirôxin - Kích thích chuyển hoá tế bào. 

- Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình 

thường của cơ thể. 

- Gây biến thái từ nòng nọc thành ếch. 
3 ơstrôgen và 

testostêrôn 
- Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai 
đoạn dậy thì nhò: 

+ Tảng phát triển xương. 

+ Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các độc 
điểm sinh dục thứ cấp. 

- Riêng testostêrồn còn làm tăng mạnh tổng hợp 
prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp. 

Câu 2. Các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trường và phát triển của động vật 

không xương sống gồm: 

- Hoocmôn ecđixơn: gây lột xác ờ sâu bướm. Kích thích sâu biến thành 

nhộng và bướm. 

- Hoocmôn juvenin: phôi hợp với ecđixơn gây lột xác ờ sâu bướm, ức chê 

quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm. 

Cáu 3. Nam và nữ ờ tuổi dậy thì có hoocmôn ơstrôgen và testostôrỏn được 

tiết ra nhiều. 

Vào thời kì dậy thì, vùng dưới đổi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn 

tảng cường sản xuất testostêrôn và buồng trúng tăng cường tiết ơstrôgen, làm 

cơ thể có những thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 
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Càu 2. Đáp án: c. 

CViw 3. Đáp án: d. 

( au 4. Đáp án: 1. c; 2. b; 3. d; 4. e; 5. a. 

Cáu 5. Đáp án: Thiếu iỏt trong thức ăn. 

Bài 39. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỎNG 

VÀ PHÁT TRIỂN Ỏ ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 

I - CAU HỎI VÀ BẢI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu I. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hường đến sinh trưởng và phát 

triển của dộng vật. 

Cáu 2. Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trường và phát 

triển của dộng vật. 

Cáu 3. Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn 

để chúng có thê sinh trưởng và phát triển bỉnh thường. 

Câu 4. Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì? 

2. Cáu hỏi và bài tập củng cỏ hoàn thỉện kiến thức 

Cáu L Chọn câu trả lời đúng: Cúc yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng 

phút triển cùa động vật? 

a) Thức ân b) Nhiệt dộ, ánh sáng 

c) Nước, độ ẩm. d) Cả a, b và c. 

Cáu 2. Chọn càu trả lời đúng: Vitưmìn D có vai trò gì dối với sinh trưởng vủ 

phút trièìi cùa dộng vật? 

a) Có vai trò trong hình thành hoocmôn. 

b) Có vai trò trong hình thành các en/âm. 

c) Có vai trò trong sự phát triển của xương. 

d) Có vai trò trong sự tạo máu ở tuỷ xương. 

Câu 3. Tun nội dung phù hợp điền vào ồ trống hoàn thành bảng sau: 

sTr Các yêu tỏ Vai trò 

1 Lipit 

2 Lizin 

3 Côban 

~T“ Vitamin D 

Prổtêin 
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Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Thế nào lù động vật háng nhiệt? 

a) Có nhiệt độ cơ thể cao. 

b) Nhiệt độ cơ thể luôn luôn ổn định. 

c) Nhiệt độ cơ thể biến dổi theo môi trường. 

d) Cả a và c. 

Câu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Rất nhiều tác nhân như ma tuý, rượu, thuốc lá,... có thể làm chậm quá 

trình.của phôi thai người, gây nên dị tật ờ trẻ sơ sinh. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hồi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Các nhân tố bên trong ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triến cùa 

động vật: 

- Nhân tô' di truyền: đây là nhân tô' quyết định tốc độ lớn và giới hạn lớn cùa 

động vật. Sinh trường và phát triển của mỗi loài, giỏng, thậm chí của mỗi cá thể 
động vật đểu do yếu tô' di truyền quyết định. 

- Các hoocmôn: hoocmôn sinh trưởng, hoocmôn tirôxin, ơxtrôgen, testostêrỏn, 

ecđixơn và juvenin. 

Cáu 2. Một sô' nhân tô' bên ngoài ảnh hưởng lên sinh trường và phát triển cùa 

động vật: thức ăn, nhiệt độ và ánh sáng. 

- Thức ăn: là nhân tô' ảnh hường mạnh nhất lên quá trình sinh trưởng và phát 

triển của động vật và người. Thiếu thức ăn động vật chậm lớn, dề mắc bệnh, 

sinh sản kém. Ví dụ: thiếu prôtêin động vật chậm lớn và gầy yếu dễ mắc bệnh. 

Thiếu vitamin D gây bệnh còi xương, chậm lớn ờ dộng vât và người. 

- Nhiệt độ: nhiệt độ thích hợp giúp cho động vật sinh trưởng phát triển tốt. 

Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trường và phát 

triển của động vật, đặc biệt dối với động vật biến nhiệt. Đối với gia súc non, 

mùa dông lạnh giá gây mất nhiổu nhiệt, cần phải tăng khẩu phđn ăn cho chúng, 

để chúng sinh trưởng tốt. Nếu không tăng khẩu phần ăn có thể làm châm quá 

trình sinh trường của chúng. 

- Ánh sáng: giúp cho động vật giữ được thân nhiệt. Khi trời rét, dộng vạt 

mất nhiều nhiệt, chúng phải phơi nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt. 

Trong ánh sáng có các tia từ ngoại, tia này tác động lên da biến tiền vitamin D 

thành vitamin D có vai trò chuyên hoá canxi để hình thành xương, qua đó ảnh 

hường đến sinh trưởng và phát triển của động vật. 
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(du 3. Vào mùa đong nhiệt độ mòi trường Sống hạ thấp, gia súc non mát 

nhitMi nlìiot vào mòi trường xung quanh. Cơ thê đỏng vạt can tang cường quá 

n inh ũnlì nhiệt, tăng cương phán lìiiý các chát hữu cơ tao nhiêu nhiệt giúp đong 

\ặt chong lanh. V'i vậy cần cho gia súc non tăng khấu phán ăn đê hù lại lương 

nhiọt dung cho chông lạnh, đc chúng sinh trường tót trong mùa dóng khi nhiệt 

dò moi trương xuống thấp. 

Cau 4. Chim ấp trứng là de tạo nhiệt dộ thích hợp trong một thời gian nhất 

dịrh giúp hợp tử phất triển bmh thường Vì vậy hợp ứí chỉ phất trển trong đ^cu 

kiện nhiệt dô thích hợp. Dựa vào dặc điểm này con người đà dùng lò ấp trứng 

nhan tao có nhiệt độ thích hợp dể tí lệ nỡ con non rất cao. 

2. Cảu hỏi và bài tập củng cò hoàn thiện kiên thức 

Ca li /. Đáp án: d. 

Cau 2. Đáp án: c. 

Cau 3, Đáp án: 

srr Các yếu tố Vai trò 

1 Upit Cung cấp và dự trữ nâng lượng 
ì Li/in Nêu thiếu thì dộng vật chậm lớn 

3 Côban Cần cho quá trình tạo máu ở tuỷ xương 

" ~4 ” Vịt am in D Cần cho sự phát triển của xương 

~ ~5 Ivỏtêin Cán cho sinh trường, phát triển và tăng sức đề kháng của cơ thể 

Cau 4. Đáp án: b. 

Cáu 5. Đáp án: Sinh trưởng và phát triển. 

Chương IV. SINH SAN 

A. Sinh sàn ỏ thực vột 

Bài 41. SINH SẢN VÔ TÍNH Ỏ THỰC VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ ĐÀI TẬP 

1. Cảu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu l. Sinh sàn là gì? 

Câu 2. Sinh sản vô tính là gì? 

Càu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ờ thực vật. 

85 



Câu 4. Nêu những lợi ích của các phương pháp nhủn giông vỏ tính. 

Câu 5. Ngoài tự nhiên, cày tre sinh sản bằng gì? 

a) Bằng lóng. b) Thân rễ. 

c) Đỉnh sinh trường. d) Rẻ phụ. 

Càu 6. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bảng ghép cành, mực 

đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gớc ghép là để: 

a) Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép. 

b) Cành ghép không bị rơi. 

c) Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài. 

d) Cả a, b và c. 

2. Càu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào là sình sản? 

a) Là quá trình hình thành cơ thể mới từ bô' mẹ. 

b) Là quá trình hình thành cơ thể mới giống bố mẹ. 

c) Là quá trình sản sinh ra cá thể mới đảm bảo sự phát triển liên tục cùa lo ài. 

d) Là quá trình phát sinh giao tử, thụ tinh hình thành cơ thê mới. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Thể nào là sinh sàn vô tính? 

a) Là sự hình thành cơ thể mới từ một phần cơ thể mẹ qua phân cắt. 

b) Là sự hình thành cơ thể mới qua nảy chổi. 

c) Là sự sinh sản không có sự kết hợp giữa yếu tố đực với yếu tố cái. 

d) Là sự sinh sản có sự kết hợp giữa yếu tố đực với yếu tố cái nhưng khômg 

qua thụ tinh. 

Câu 3. Sắp xếp các cây tương ứng với hình thức sinh sản của chúng. 

a) Rau má, dong giêng 

b) Rêu, dương xi 

c) Hành, tỏi 

d) Rau răm, rau lốt 

e) -Ngô, khoai, sắn 

Càu 4. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào là sinh sản sinh dưỡng nhản tạo'. 

a) Là hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra ìhíằm 

nhân giống cây trồng. 

b) Là hình thức sinh sản sinh dưỡng xảy ra trong tự nhiên mà con ngtởi sử 
dụng. 
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C) Ị à hình thức sinh sán (lo con người tạo ra. 

d) uà hình thức sinh sán sinh dưỡng do con người tao ra qua nhân giong vỏ 
tính hoặc hữu tính. 

CâA 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chinh cấc câu sau: 

Cơ sở sinh lí cua còng nghệ nuôi cấy tế bào và mỏ thực vạt là.cùa tế 
bào (lè lchá nàng của tế bào dưn lẻ phát triển thành cAy nguyên vẹn ra hoa kết 

hạt bìrh thường). 

II - HƯƠNG DẪN TRẢ LƠI CAU HỎI VÀ GIẢI BÀI TÁP 

1. ( âu hôi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

CàA I7. Sinh sán cúa thực vệt và là quá trình tái sán xuất ra những cá thê mới 

hão dem sự phát triển liên tục của loài. 

CáA I?. Sinh sản vò tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao 

tử đực vàỉ giao tử cái. Con cái giông nhau và giống cây mẹ. 

CâA 3. ơ thực vật có các hình thức sinh sản vô tính như: sinh sản giản đơn, 

sinh sen bào tử, sinh sản sinh dường. 

“ Sinih sản giản đơn là hình thức sinh sản trong dó cơ thể bố, mẹ tự phân 

thành :ác phán (2, 4 hay nhiều hem) và mỗi phần trở thành cá thế mới. 

- Snh sản bào tử là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được sinh ra từ bào tử, 

bào tử lạ i dược hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử. 

- Snltì sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản từ các phần sinh dường của cơ 
thể (lé, cành, hom, thân củ, căn hành...). Trong hình thức sinh sán này là tính 

trạng ci Uruycn được giữ nguyên nhờ quá trình nguyên phân. 

Cải *4. Nhờ các phương pháp nhân giống vô tính mà thực vạt giữ nguyên 

được các tính trạng tốt mong muốn, sớm cho kết quả, giá thành thấp. Đặc biệt 

là ptnrm g pháp nuồi cấy mỏ và tế bào thực vật. 

Cãi 5. Đáp án: b. 

Càí 6). Đáp án: a. 

2. Câu hồi và bàỉ tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu p. Đáp án: c. 

Câu 2. Đáp án: c. 

Câu 3. Đấp án: 1. b; 2. a, c, d. 

Cảu 4. Đáp án: a. 

Câu 5. Đáp án: Tính toàn năng. 
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Bài 42. SINH SẢN HỮU TÍNH Ỏ THỰC VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hồi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn? 

Câu 2. Thụ tinh kép là gì? 

Càu 3. Trình bày nguồn gốc của hạt và quả. 

Câu 4. Ý nghĩa sinh học cùa hiện tượng thụ tinh kép ờ thực vật hạt kiín là gì? 

a) Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử). 

b) Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển. 

c) Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội. 

d) Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đâu củia ;á thể 
mới. 

Cáu 5. Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đòi s.ốrg con 

người. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào lủ sinh sản hữu tính? 

a) Là hình thức sinh sản của các quần thể giao phối. 

b) Là hình thức sinh sản trải qua các quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạì quả, 

kết hạt (khởi đầu cơ thể mới). 

c) Là hình thức sinh sản chỉ có ờ sinh vật bậc cao. 

d) Là hình thức sinh sản có sự kết hợp, giữa yếu tố đực với yếu tế cái thíành 

hợp tử khời đầu cơ thể mới. 

Cáu 2. Chọn câu trả lời đúng: Tính ifu việt của sinh sản hữu tímh :o và minh 

sàn vô tính? 

a) Tăng khả năng thích nghi của các thế hệ con cháu trong môi trrờtnị Stống 
thay đổi. 

b) Tạo sự đa dạng di truyén cung cấp nguồn vật liệu phong phú ch) chm lọc 

tự nhiên và tiến hoá. 

c) Có sự kết hợp giữa yếu tố đực với yếu tô' cái nên con lai có sức s<ốtg cao 

hơn. 

d) Cả a và b. 

Cáu 3. Chọn câu trả lời đúng: Thê nào lù thụ phấn? 

a) Là hiện tượng hạt phấn cây này bay sang hoa cây khác. 

b) Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. 
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C) l à hivn tương nhờ cỏn trùng mà hạt phấn gặp noãn, 

đ ) ( á a và c. 

Câu 4. 'lìm nội dung phù hợp dicn vào ỏ trống hoàn thành háng sau: 

STT Các quá trình Bán chất 

ĩ Thu phấn 

2 Thụ tinh 
_ _ - 

Thụ tinh kén 

Câu 5. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trỏng hoàn chinh các câu sau: 

Sinh sàn hữu tính là sự hợp nhất của các giao tử đực (n) và cái (n) thành hợp 

tứ (2n) khới đáu của cá thể mới. 

Sinh sán hữu tính ở.được thưc hiện trong hoa: 

Sư hình thành giao tử ở thực vạt: giao tử được hình thành từ thể giao tử, thể 
giao tử lại (lược sinh ra từ bào tử đơn bội qua giảm phân. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BẢI TẬP 

1. Càu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu 1. 

- Tliụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ. 

- Cỏ hai cách thụ phấn: tự thụ phấn và thụ phấn chéo. 

+ Tự thụ phấn là quá trình hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhuỵ 
của hoa đó và nảy mám hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhuỵ 
của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong sự tự thụ phấn hậu thế 
có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc. 

+ Thụ phân chéo là quá trình hạt phấn từ nhị của một hoa đạt đến núm 

nhuỵ cúa một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy 

mâm tại đây. Trong thụ phấn chéo có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thô từ hai nguồn 

gốc khác nhau. 

Câu 2. Thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một hoà nhập 

với trứng, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam 

bội (3n), khới đầu của nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển. 

Câu 3. Hạt do noãn đã được thụ tinh chuyển hoá thành. Hạt chứa phôi cây và có 

nội nhũ hoặc không có nội nhũ. 

Quả là do bầu nhuỵ sinh trường dày lên chuyển hoá thành. Quả được hình thành 

không qua thụ tinh noãn (quả giả) gọi là quả đơn. Quả bảo vệ hạt và giúp hạt phát 

tán. Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt. 

Càu 4. Đáp án: d. 

Câu 5. Vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người: 
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* Đối với thực vật 

- Ọuả chứa hạt, bảo vộ hạt và giúp hạt phát tán. 

- Ọuà chín biến đổi màu sắc, xuất hiện mùi vị, hương thơm, có nhi:u cliàt 

dinh dưỡng, hấp dẫn đông vật (ăn quả) giúp cho sự phát tán nòi giống. 

* Đôi vói con người: Quả của nhiẻu loài cây chứa các chất dinh dườig quý 

giá (vitamin, khoáng chất, đường...) là nguồn cung cấp chất dinh dưỡrụ quan 

trọng cho con người. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 

Cáu 2. Đáp án: d. 

Cáu 3. Đáp án: b. 

Cáu 4. Đáp án: 

STT Tên quá trình Bản chất 

1 Thụ phấn Sư vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ 

2 Thụ tinh Sự hợp nhất nhân của giao tử đực với nhân của giao tứcá i 
thành hợp tử. 

3 Thụ tinh kép Sự hợp nhất nhân của 2 tinh trùng, một với nhân tế bàt 
trứng, một với nhân lưỡng bội 

Câu 5. Đáp án: Thực vật có hoa. 

B. Sính sản ỏ động vột 

Bài 44. SINH SẢN VÔ TÍNH ỏ ĐỘNG VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu 1. So sánh sinh sàn vô tính ở thực vật và động vật. 

Câu 2. Khi điểu kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạ c;á thể 
động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao? 

Càu 3. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thê. 

2. Cáu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiên thức 

Cảu 1. Chọn câu trả lời dúng: Thế nào lừ sinh sản vô tính ở dộng vậtl 

a) Sinh sản vô tính là hình thức sinh sàn trong đó một cá thê sinh ra một 

hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thê giông hệt như nó, không cc' stự kết 

hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. 
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b) Sinh san vố tính là hình thức sinh sản trong dó một cá thè sinh ra một 

hoác nhiêu CÁ thê mới có hộ nhiễm sác thể gán giỏng như nỏ, không có sự kết 

hợp giữa linh trùng va tế hào trứng. 

c) Sinh sàn vỏ tính là hình thức sinh sản trong dỏ một cá thế sinh ra một 

hoặc nhiêu cá thc mới cỏ bộ nhiễm sác thổ có nlìicu sai khác với nó, không cố 
sự kôí hợp giữa tinh trùng và trứng. 

(i ) Ca a va h. 

Cữu 2. Chọn câu tia lời đúng: Cúc hình thức sinh sún \ â lính ỈÙI(JCÓ ờ động \ật} 

a) Phân dôi 

b) Nảy chỏi 

c) Phân mánh 

d) Ca a, b và c. 

Cáu 3. Tim nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

SÍT Hình thức sinh sản Đặc điểm 

ỉ Phân đôi 
7 Nảy chồi 

3 Phàn mánh 

4 Trinh sản 

Cáu 4. Chọn câu trả lời đúng: ưu việt của sinh sản vô tính ở (lộng vật lủ gì? 

a) Có lợi khi mật độ quần thế tháp. 

b) Có lợi khi mật độ quần thể cao. 

c) Có lơi khi cần nhãn nhanh nòi giống. 

d) Cá b và c. 

Càu 5. Tim từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Là hình thức sinh sản, trong đó tế bào trứng không thụ tinh.có bộ 
nhiỏm sác thế dơn bội (n). 

Trinh sinh (trinh sản) thường gạp ờ các loài chân đốt như ong, kiến rêp. Một 

vài lOiũ cá, lưỡng cư, bò sất cũng có trinh sản. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mói 

Cáu ỉ. Đicm giông nhau trong sinh sản vô tính cùa thực vật và động vạt: 

+ Từ một cá thể ban đầu sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiẻm sắc 

thể giống cá thè mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. 

+ Các hình thức sinh sản vỏ tính đều dựa trên nguyên phàn đê tạo ra thế hệ mới. 

91 



- Điểm khác nhau trong sinh sản vỏ tính cùa thực vật và động vật: 

+ Ớ thực vật có hai hình thức sinh sản là sinh sàn bằng bào từ và sinh sàn 

sinh dưỡng. 

+ Ở động vật có các hình thức phân đôi, mọc chổi, phân mánh, trinh sinh. 

* Phân đôi là quá trình phân chia dơn giản chất tế bào và nhàn (tạo ra các eo 

thắt đê chia đểu nhân và chất tê bào). 

* Mọc chồi là quá trình dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần dể tạo 

thành một chổi con. Sau đó chồi con tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới. 

* Phân mảnh: dựa trên các mảnh nhỏ cùa cơ thể, qua phân bào nguyên phân 

đê tạo ra cơ thể mới. 

* Trinh sinh: dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu 

nguyên phân nhiêu lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thế đơn bội. 

Câu 2. Sinh sản vỏ tính tạo ra các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen, nên 

động vật chỉ thích nghi tốt với điều kiện mỏi trường ổn định. Nếu điều kiện 

sống thay đổi đột ngột có thể làm chết hàng loạt cá thể, vì nó không thích ứng 

kịp. 

Cáu 3. Sinh sản vô tính tạo ra các cơ thể mới mà không cần thụ tinh. 

Tái sinh các bộ phận cơ thê chỉ là tái tạo lại cơ quan, bộ phận bị mất chứ 
không tạo dược cơ thể mới. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án: a. 

Càu 2. Đáp án: d. 

Càu 3. Đáp án: 

STT Hình thức sinh sản Đặc điểm 

1 Phân đôi Phân chia cơ thể gốc (mẹ) thành 2 cơ thể mới. 

2 Nảy chồi Cá thể mẹ hình thành các chồi trên bể măt cơ thể, các chồi 
lớn dần, tách khỏi cơ thể mẹ thành cá thể mới. 

3 Phân mảnh Các mảnh vụn của cơ thể phát triển thành cá thể mới. 

4 Trinh sinh Các trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể đơn bội (n) 

Câu 4. Đáp án: a. 

Cáu 5. Đáp án: Phát triển thành cá thể mới. 
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Bài 45. SINH SẢN HỮU TÍNH Ỏ ĐỘNG VẬT 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hoi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu /. (‘ho biêt sư khác nhau giữa sinh sản vỏ tính va sinh sán hữu tính. 

Câu 2. ( 'ho ví du vé vài loài dộng vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thu tinh 

ngoài phai thưc hiện trong môi trường nước? 

Cuu 3. Cho ví dụ vé vài loài dộng vật có thụ tinh trong. 

Càu 4. So sánh sinh sàn hữu tính ờ động vật và thực vật? 

2. Câu hói và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cuu ỉ. Chon cáu tra lời dúng: Các giai (loạn cùa quá trình sinh sàn hữu tính 

lủ ;Ạ> 

a) Phát sinh giao tử (hình thành tinh trùng và trứng). 

b) Thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử cái thành hợp tử). 

c) Phát triển phôi thai (hợp từ phát triển thành cơ thế mới). 

d) Cá a, b và c. 

Càu 2. Chọn câu trả lời đúng: ưu điểm của sinh sản hữu tính là gì? 

a) Tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điếm di truyền nên có thê thích 

nghi và tốn tại trong điểu kiện sống thay đổi. 

b) Tạo ra số lượng con cháu lớn trong một thời gian ngắn. 

c) Tạo ra nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. 

đ) Cá a và b. 

Càu 3. Chon câu trá lời đúng: Cúc hình thức thụ tinh trong sinh sản hữu tính 

ở dộng vọt? 

a) 11 ì ụ tinh ngoài. 

b) Thụ tinh trong. 

c) Thụ tinh chéo. 

d) Cá a, b và c. 

Cáu 4. Tìm tcn các động vật điền vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

SÍT Nhỏm dộng vật Tèn các động vật 

1 Động vật đơn tính 

2 Động vật lưỡng tính 

Càu 5. lìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Trong sinh sản hũni tính, rất nhiều loài động vật đẻ trứng, nhiều loài khác đẻ con. 
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Tất cả động vật có vú (trừ thú thấp) đẻ con, phôi thai phát triển.. nhờ 
chất dinh dưỡng nhận từ cơ thê mẹ, qua nhau thai. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hồi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu ỉ. Sinh sản vô tính là quá trình sinh sản tạo ra các cá thổ mới giống cá 

thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng để tạo thành hợp tử. 

Sinh sản hữu tính là quá trình sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực (n) với 

giao tử cái (n) để tạo ra hợp tử (2n), hợp tử phát triển thành cơ thê mới mang 

thông tin di truyền của bố và mẹ. 

Câu 2. Những loài động vật có thụ tinh ngoài là cá, lưỡng cư (cá. tôm, 

ếch...). 

Thụ tinh ngoài cần có môi trường nước để tinh trùng bơi và gặp trứng mới 

thụ tinh được. Ở trên cạn, không có nước, tinh trùng không bơi đến gặp trứng 

được, quá trình thụ tinh khồng xảy ra. 

Càu 3. Các loài động vật thụ tinh trong chủ yếu là các động vật sống trên 

cạn như: chó, mèo, khỉ, hổ, voi, tê giác... 

Cáu 4. So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật: 

- Điểm giống nhau: cả hai quá trình đều có sự kết hợp của giao tử đơn bội 

đực và cái để tạo thành hợp tử lưỡng bội. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới 

mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ. 

- Điểm khác nhau: ở quá trình tạo giao tử, thụ tinh và phát triển của hợp tử. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu 1. Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: d. 

Càu 3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: 

STT Nhóm động vật Tên các động vật 

1 Động vật đơn tính Chó, mèo, gà, vịt, trâu, bò, cừu 

2 Động vật lưỡng tính Giun đất, ớc sên 

Câu 5. Đáp án: Trong cơ thể mẹ. 
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Bài 46. Cơ CHẾ ĐIỂU HOÀ SINH SẢN 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cau hoi và hài tập nhận thức kiên thức mới 

Càu J. ỉ lãng ngày, phu nữ uổng viên thuốc tránh thai (chứa prôgestèrỏn 
hoặc piỏgestêròn + ơslrôgen) có thế tranh được mang thai, tai sao? 

Càu 2. Kốị loạn sán xuất hoocmón FSH, LH là testôstcrỏn ảnh hướng đến 
quá trình sinh tinh hay không, tại sao? 

Cáu Quá trình sản xuất hoocmốn FSH, LH ơstrỏgcn và prògcstcrỏn bị rối 
loan có ánh hưởng đen quá trình sinh trứng hay không, tại sao*7 

2. Câu hoi và bài tập cung cỏ hoàn thiện kiến thức 

Càu /. ( 'hon câu trá lời đúng: Quá trình sinh tinh trùng vả trứng chiu sự chi 

phôi cua Vcu tô nao? 

a) Hệ nội tiết. b) Hệ than kinh, 

c) Các yếu tỏ môi trường. d) Cá a, b và c. 

Càu 2. Chọn câu trá lời đúng: Túc dụng của ị nhi bin lủ gì,} 

a) Gày ức chc tuyến yên khi nồng dộ testôstêrôn trong máu quá cao. 

b) Gây ức chế tuyến yên khi tinh trùng dược sản sinh ra quá nhiều. 

c) Gây ức chế tuyến yên khi ơstrôgen và prôgestêrôn trong máu tăng cao. 

d) Cả a và b. 

Càu 3. Chọn câu trà lời đúng: Cúc hoocmôn nào kích thích sự phút triển của 

ống sinh tinh và tao thành tinh trùng? 

a) FSH, LI ỉ. b) FSH, prôgestêron. 

c) LH, ơstrôgen. d) FSH, LH, testôstcrôn. 

Cáu 4. Tìm nội dung phù hợp điền vào ỏ trống hoàn thành bảng sau: 

“STT 

— ĩ" “ 

1 loocmỏn Tác dụng 

LH 

2 ~ FSH 

Câu 5. lìm từ phù hợp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh cấc câu sau: 

Ở dong vật hoang dã sống ở vùng lạnh, những thay dổi vể nhiệt dô, ánh sáng, 

thức àn theo mùa tác động lên.và hệ nội tiết, qua đó ánh hưởng lên 

quá trình sinh tinh và gây hiện tượng động dục ở con đực. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Cáu I. Hằng ngày phụ nữ uống thuốc viên tránh thai là làm cho nồng độ các 

ch.It prògestcrỏn hoặc prôgestêrôn + ơstrôgen trong máu cao và do vẠy gây ức 
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chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi. Vùng dưới đổi giảm tiết GnRH, tuyến yên 

giảm tiết FSH và LH. Do nồng độ các hoocmôn GnRH, FSH và LH giinì nên 

trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai. 

Câu 2. FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. LU kích hích tế 
bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất testostêrôn. Testostêrôn kích thích òig sinh 

tinh phát triển và sán sinh tinh trùng. Vì vây, tăng hay giảm hoocimn FSH, 

ICSH sẽ làm thay đối nồng độ testostêrôn, làm ảnh hưởng đến quá tĩ nh sản 

sinh tinh trùng. 

Câu 3. FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng :hín và 

rụng. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên làm rối loạn qiá trinh 

trứng chín và rụng. Nổng độ prôgesterôn và ơstrôgen trong máu có tác đing lên 

quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên, vì vạy ảnh hưởng iến quá 

trình sản sinh trứng. 

2. Câu hỏi và bài tập cung cô hoàn thiện kiến thức 

Cáu L Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: d. 

Câu3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: 

STT Hoocmồn Tác dụng 

1 LH - Tấc động tế bào kẽ tiết hoocmôn testostêrôn. 

- Làm bao noãn chín, gây rụng trứng, tạo thể vàng, thế vìng tiết 
hoocmồn prôgestêrỏn và ơstrôgen. 

2 FSH - Kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo thìnỉh 

tinh trùng. 

- Kích thích sự phát triển của nang trứng và tiết ơstrồgen 

Cáu 5. Đáp án: Hệ thẩn kinh. 

Bài 47. ĐIỂU KHIỂN SINH SẢN Ỏ ĐỘNG VẬT 

VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ỏ NGƯÒI 

I - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cáu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mói 

Càu 1. Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đé ở người’ 

Câu 2. Tại sao nữ vị thanh niên không nôn sử dụng biện pháp dinh sảm mà 

nên chọn sử dụng các biên pháp tránh thai khác? 
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Càu 3. Tại sao phá thai không được xcm là biẹn pháp sinh đè có kế hoạch 

ma chí là hiện pháp tránh đc bất đác đĩ? 

2. Cáu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Càu /. Chọn câu trá lời đúng: Cúc cơ chế diều lĩ oà sinh sừn lủ gì? 

a) ( Ư chẽ đicu hoà sinh tinh trùng. 

b) ('a chế điéu hoà sinh trứng. 

C) C ơ ché diéu hoà cấc hoocmỏn sinh dục. 

d) Oi a va b. 

Cau 2. ( hon càu trá lời đúng: Cúc hoocmôn nào kích thích quá trình sinh trưng? 

cì) LH, tcstòtcrỏn và prôgestêrón. 

b) psil, LH và ơstrôgen. 

C)FSH, LHvàGnRH. 

d) FSH, LH và prògestêrôn. 

Càu 3. Clìọn câu trả lời đúng: Hậu quà nghiệm trọng của việc nạo hút thai lù gì? 

a) Viêm nhiễm đường sinh dục. b) Dản đến vô sinh. 

c) Dẩn đến tử vong. d) Cả a, b và c. 

Cáu 4. Tim nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn thành bảng sau: 

STT Các biện pháp tránh thai Tác dụng 

1 Dùng dung cụ tử cung 

2 Đình sán ở nữ 

—3“ Đình sản ớ nam 

4 1 Dùng bao cao su 

Câu 5. Tìm từ phù hơp điền vào chỗ trống hoàn chỉnh các câu sau: 

Cho dòn hiện nay con người tiếp tục sử dụng rất nhiểu yếu tố môi trường 

như thức ăn, chuồng trại... dê làm thay đổi. và phát triển của vật nuôi, 

tăng năng suất vật nuôi. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

1. Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới 

Câu L Nuôi cấy phôi có thể giúp một số cặp vợ chổng vô sinh có thể sinh con. 

Câu 2. 

- Nữ dươi 19 tuổi không dùng biện pháp đình sản để tránh thai vì ở biện 

pháp này, người ta thực hiện phẫu thuật để thắt ống dẫn trứng. Khi đỏ cần thực 

hiện phẫu thuật nối lại ống dẫn trứng để các ống này trở lại bình thường như 
ban đầu. Viộc nòi lại ống dẫn trứng là rất khó khăn, chi phí cao, rất khó hoàn 
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thiên để có con lại. Do đó không sử dụng các biện pháp trên mà sử dụng các 

biện pháp khác như bao cao su, dặt vòng, xuất tinh ngoài âm dạo... 

Cáu 3. Nạo hút thai giúp người phụ nữ không sinh con ngoài ý ưiiuốn khi 

người phụ nữ còn quá trẻ, hoặc đang bị bệnh tim mạch, nhiễm H1V... 

Việc nạo hút thai không được xem là biên pháp sinh đẻ có kế hoạc h vì nạo 

hút thai có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng như mất nhiều máu, viêm 

nhiễm cơ quan sinh dục, thùng dạ con, gây vô sinh hoặc có thể gây từ V ong... vì 

vậy việc phá thai cần phải được bác sĩ tư vấn và chỉ phá thai ở các cơ sở y tế có 

đủ điểu kiện phá thai an toàn. 

2. Câu hỏi và bài tập củng cô hoàn thiện kiến thức 

Câu 1. Đáp án: d. 

Câu 2. Đáp án: c. 

Cáu 3. Đáp án: d. 

Cáu 4. Đáp án: 

SÍT Các biện pháp tránh thai Tác dụng 

1 Dùng dụng cụ 
tử cung 

Kích thích lên niêm mạc tử cung gây phảm ứng 
chống lại sự làm tổ của hợp tử ở tử cung. 

2 Triệt sản nữ Cắt và thắt hai ống dẫn trứng ngăn không cho tinh 
trùng găp trứng. 

3 Triệt sản nam Cắt và thắt hai đầu ống dẫn tinh không chiO tinh 
trùng đi ra ngoài để gặp trứng. 

4 Dùng bao cao su Ngăn không cho tinh trùng găp trứng 

Cáu 5. Đáp án: Tốc độ sinh trưởng. 

Bài 48. ÔN TẬP CHƯƠNG II, III VÀ IV 

I - CẨU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Cáu 1. So sánh cảm ứng ở thực vật với đông vật. 

Cáu 2. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 

Cáu 3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng: Vận dộng hướng dộmg vù vận 

dộng cảm íơigởthựi vật. 

STT Vấn để Vận động hướng động Vân động cảm ứnig 

I Khái niệm 

2 Phân loại 
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Cáu 4. Ị iĩìy điên các nội dung phù hợp vào háng: Tập tính (tỏng vật 

ập tính Khái niệm Ví dụ minh hoa 

sinh 
______..... _. 

! 1 ỉ.i ; 
(Thứ sinh) 

Càu 5. I i ủy điên các nội dung phù hợp vào bảng: Sinh trưởng \'ủ phát triển ử 

thực vụt và động vật. 

S'P T V ân dc Thực vật Độr.g vậ: 

Khái niệm 

Sinh trướng, phát triển 

Hoocmỏn 
■ 

Đicu hoà 

Càu 6. Hày dién các nội dung phù hưp vào bảng: Sinh sàn à thực vụt và 

dộng vụt. 

STT Các hình thức sinh sản Thực vạt Động vật 

1 Sinh sán vô tính 

2 ~ ~\ Sinh sàn hữu tính 

Cáu 7. Chọn câu trả lời đúng: Chat nào trong số cúc chất dưới dây dược ứng 

dụng vào nuôi cấy mô thực vật? 

a) Auxin b) Gibêrelin 

c) Xitôkinin. d) Êtilen. 

e) Axit abxixic 

Càu 8. Chọn cau trả lời đúng: Chu kì kinh nguyệt của người dược diều lioủ 

hỏi hoocmôn nào? 

a) ơstiògcn. b) Prôgesterôn. 

c) Kcdixơn. d)FSH. 

e) Tirỏxin. g) HCiH. 

Câu 9. Qìọn câu trả lời dung: Hình thức sinh sàn vô tinh dược thê hiện à cày nùo? 

a) Mía. b) Ngô. 

c) Lạc. d) Sắn. 

e)Đậu. g) Khoai. 

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng: Biện pháp trúnh thai dược úp dụng phô hiến 

ở dịa phương em lủ gì? 

a) Dùng bao cao su. 
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b) Đặt vòng tránh thai. 

c) Xuất tinh ngoài Am đạo. 

d) Dùng thuốc tránh thai. 

e) Đình sản nam và nữ. 

Cáu 1L Phân biệt sinh trường và phát triển. 

So sánh ban chất của quá trình sinh tarởng và phát triển ờ thực vật và động vật. 

Cáu 12. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trường và phát triển ở thực 

vật và động vật. 

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái khống 

hoàn toàn và không qua biến thái? 

Cáu 13. Tim các nội dung phù hợp điền vào ô trống hoàn thành báng: Cúi 

hoocmỏn và ứng dụng. 

STT Tên hoocmổn ứng dụng 

1 Auxin 

2 Gibêrelin 

3 Xitôkinin 

4 Ẽtilen 

5 Axit abxixic 

Cáu 14. Nêu các hình thức sinh sản ở thực vật và động vật. Nêu bản chất của 

sinh sản vô tính và hữu tính ờ thực vật và động vật. 

II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẢU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP 

Cáu 1. Điểm giống và khác nhau giữa cảm ứng ở thực vật với động vật. 

* Giống nhau: khả năng của cơ thể tiếp nhận kích thích từ các tác nhân cùa 

môi trường và phản ứng lại kích thích đó. 

* Khác nhau: 

+ Ở thực vât là hướng đông và ứng động. 

Thực vật chưa có cấu trúc đặc hiệu đảm trách việc tiếp nhận và truyền kích 

thích cũng nhu phản ứng trà lời như ở động vật. Phản ứng trà lời đối với kích 

thích của các tác nhân môi trường ờ thực vật dựa trôn 2 cơ chế: 

- Sự sai lệch về tốc dộ sinh trường của các tế bào dược kích thích và không 

được kích thích tại miền sinh trưởng của 2 phía đối diện nhau của cơ quan (ví 

dụ, hướng động và ứng dộng sinh trường). 

- Sự biến dộng về hàm lượng nước và lan truyền kích thích trong các tế bào 

và mỏ chuyên hoá của cơ quan (ví dụ, ứng động sức trương nước ừ cây trinh nữ 
và ứng động bát côn trùng ờ cây gọng vó). 
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+ 0 dộn<ĩ vâl có tổ chức than kinh, cảm ứng licn quan dên tổ chức đậc hiện 

gom cơ quan thụ cám, hệ thán kinh (chức năng phân tích, tổng hợp thòng tin đò 

quyết (lịnh hình thức, mức độ phán ứng) và bộ phận thực hiện phân ứng trá lời. 

Cáu 2. Phân biệt tập tính bám sinh với tạp tính học dược: 

* Tập tính bám sinh là những hoạt động cơ bàn của dỏng vạt, sinh ra dã có, 

di truyen từ bò mẹ, dặc trưng cho loài. 

Cơ sờ thán kinh cua tập tính bám sinh là các phan xa không diều kiẹn. 

* Tạp lính học dược là loại tập tính dược hình thanh trong quá trinh sống, 

thong qua họe tập và rút kinh nghiệm. 

Cơ sỡ thần kinh của tập tính học được là cấc phản xạ có diều kiện. 

Càu 3, Đáp ấn: 

SÍT Vấn dc Vận động hướng động Vận động cảm ứng 

ỉ Khái mèm 
■ 

Là sự vận động của 
cây về phía tác nhân 

Là vận động của cây dưới ánh hưởng cùa 
các tác nhàn môi trường từ mọi phía lên 

kích thích cơ thể 
2 Phân loại - Hướng đất - Vận động theo sự trương nước: cây 

- Hướng sáng 

- Hướng nước 

- Hướng hoá 

trinh nữ, cây ăn sâu bọ. 

- Vận động theo đồng hổ sinh học: tạo 
giàn, nở hoa, thức ngủ 

! 

Câu 4. Đáp án: Tập tính dộng vật 

SÍT Loại tập tính Khái niệm Ví dụ minh hoạ 

ỉ Bầm sinh Là những tập tính cơ bản 
của cơ thể động vật mà 
ngay từ khi sinh ra đà có, 
mang tính bản năng và di 
truyền 

Tập tính phóng lưởi bắt mồi của 
cóc, tập tính sinh sản ở động vật, 
tập tính di cư... 

— - 

Thứ sinh Là loại tập tính được 
hình thành trong quá 
trình sống do học tập 
hoặc do có sự bàn giao 
giữa các cá thể cùng loài 

Tập tính tránh mồi khi bị nhầm 
của cóc. tập tính học tập ớ dộng 
vật bậc cao và người... 

Càu 5. Đáp án: Sinh trưởng và phút triển ở thực vật vù dộng vật. 

STT Vấn dè Thực vật Động vật 

1 Khai niệm - Sinh trướng là quá trình 
tàng số lượng tế bào làm 
cây lớn lên, tạo cơ quan 
dinh dường rễ, thân, lá. 

- Sinh trưởng là sự gia tăng kích 
thước cũng như khối lượng cơ 
thế dộng vật. 

- Phát triển là sự biến đổi theo 

101 



STT Vấn đề Thực vật Động vật 

- Phát triển là quá trình 

biến đổi vẻ chất lượng 

các cấu trúc và chức 

năng sinh hoá cùa tế bào 

làm cho cây ra hoa, kết 

quả, tạo hạt. 

thời gian về hình thái và sinh h 

của tế bào, mô, cơ quan và cơ 
thể từ hợp tử thành cơ the 

trưởng thành. 

2 Sinh trường, 

phát triển 
- Sinh trường gồm sinh 

trưởng sơ cấp và sinh 

trưởng thứ cấp. 

- Phát triển: biến đổi các 

cấu trúc và chức nảng 

sinh lí của tế bào xen kẽ 
với sinh trưởng. 

- Sinh trưởng gổm hai loại sinh 

trưởng khồng qua 

biến thái và sinh trường qua 

biến thái. 

- Phát triển gồm hai loại phất triển 

không qua biến thái và phát 

triển qua biến thái. 

3 Điều hoà 

sinh trưởng 

Phitồhoocmôn là chất điều 

hoà sinh trưởng của thực 

vật bao gồm hai nhóm: 

nhóm kích thích sinh 

trưởng và nhóm kìm hãm 

sinh trưởng. 

Điều hoà sinh trưởng được thực 

hiện bởi hoocmôn sinh trưởng 

(GH) và hoocmôn tirôxin. 

4 Điều hoà 

phát triển 

Phitôcrỏm là sắc tố enzim 

có tác dụng điều hoà sự 
phát triển. Chất này tác 

động đến sự ra hoa, nảy 

mầm, tổng hợp sắc tố... 

- Đối với loại phát triển biến thái 

được điều hoà bởi hoocmổn biến 

thái và lột xác ecđixơn và juvenin 

- Đối với loại phát triển không 

qua biến thái được điều hoà bởi 

các hoocmôn sinh dục. 

Cáu 6. Đáp án: Sinh sàn ở thực vật và động vật. 

STT 
_ 

Các hình thức sinh sản Thực vật Động vật 

Sinh sản vô tính Là sự hình thành 

cây mới có đặc tính 

giống cây mẹ, từ một 

phần của cơ quan 

sinh dưỡng. 

Là hình thức sinh sản chỉ 
cần một cá thê mẹ để tạo 

ra cá thể con. 

Sinh sản hữu tính Là hình thức tạo cơ thể 
mới do có sự thụ tinh 

của hai giao tử đực và 

cái. 

Là hình thức sinh sản tạo 

cá thể mới nhờ có sự tham 

gia của giao tử đực và giao 

tử cái. 

Câu 7. Đáp án: b. 

Càu 8. Đáp án: a, b và d. 
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( au 9, Đáp án: a, d và g. 

( au ỈO. Đáp án: h và c. 

( 'àu ì ỉ. Đáp án: * Phan biệt sinh trưởng và phất triến: 

sinh trương là quá trình tàng kích thước của cơ thể do tăng sô lượng và 
kích nước tê bào. 

rhát tricn là quá trình bao gồm sinh trưởng, phan hoá tế bào và phát sinh 

hình nái của cơ »hc và các cơ quan.. 

* So sánh sinh trướng và phát triển: 

- (ỉiống nhau: phAn bào, lớn lên của tế bào, phan hoá tê bào và phát sinh 

hình nái cơ thế và các cơ quan. 

- Khác nhau: 

o Ù1ỰC vật, quá trình sinh trường chí xảy ra ở mô phân sinh và xảy ra ở suốt 

ca c ucc đời. Quá trình phát triến cũng diễn ra gán như suốt cả CUỘC đời (ra hoa, 

hình nành quả). 

o t-ộng vẠt đẻ con, quá trình phân hoá, biệt hoá tế bào chủ yếu xây ra ờ giai 

đoạn trước khi sinh. Sau khi sinh ra chủ yếu là sinh trưởng. 

Cáu 12. *Các hoocmôn ảnh hường tới sinh trưởng và phát triển: 

- ơ thực vật: hoocmôn kích thích sinh trường là auxin, gibêrellin, xitokinin. 

Hoocnỏn ức chế là êtilen và axit abxixic. 

- 0 dộng vật: các hoocmon chủ yếu ảnh hưởng lên sinh trường và phát triển ở 
động lật có xương sống là hoocmôn sinh trường, tiroxin, testostêrồn và ơstrôgen và 
động vật không xương sống là ecđixơn và juvenin 

* Fhân biẹt sinh trưởng qua biến thái hoàn toàn, không hoàn toàn và không 
qua biín thái: 

- Sinh trưởng và phất triển của dộng vật qua biến thái hoàn toàn ià kiểu sinh 
trưởrng và phát triển mà con non có hình dạng, cấu tạo và sinh lí hoàn toàn khác 
với CƠI trưởng thành, trải qua các giai đoạn biến đổi trung gian con non biến 
đổi uh.ình con trường thành. 

- Sinh trường và phát triển của dộng vật qua biến thái không hoàn toàn là 

kiểu snh trường và phát triển mà con non chưa phát triển hoàn thiện, trải qua 
nhiề u ần lột xác con non biến đổi thành con trường thành. 

- Snh trưởng và phát triển không qua biến thái là con non sinh ra cơ bản giồng 
con trưởng thành. Ví dụ: đa số động vật có‘xương sống và rất nhiêu loài dộng vạt 
không xương sống có quá trình sinh trưởng và phát triển không qua biến thái. 
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Câu 13. Đáp án: Các hoocmôn u) ứng dụng. 

STT Hoocmôn Úng dụng 

1 Auxin Thúc quả chín, tạo quả trái vụ. 

2 Gibẻrelin Nuôi cấy mỏ và tế bào thực vật 

3 Xitôkinin Phá ngủ cho củ khoai tây. 

4 Êtilen Kích thích cành giâm ra rẻ. 

5 Axit abxixic Làm rụng lá cây. 

Câu 14. * Các hình thức sinh sản của thực vật và động vật: 

Thực vật và động vật đều có sinh sản vô tính và hữu tính. 

- Hình thức sinh sản vô tính ờ thực vật là sinh sản bằng bào tử, sinh Sín sinh 
dưỡng, còn hình thức sinh sản vô tính ở động vật là phân đôi, nảy chồ , ph.ln 

mảnh và trinh sinh. 

* Bản chất của các hình thức sinh sản: 

- Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật: đểu không có sự kết hợp giữa giao 

tử đực và cái. Đều dựa vào nguyên phân. 

- Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật: đều hình thành giao tử d</n bội, 

có sụ kết hợp giữa hai loại giao tử đơn bội, phát triển hợp từ dựa vào phin bào 

nguyên nhiễm. 

* Các hoocmôn điểu hoà sinh sản: 

ở động vật, các hoocmôn chủ yếu điều hoà quá trình sinh trứng là GnRH, 

FSH và LH, ơstrôgen và prôgestêron. Các hoocmôn chù yếu điểu hoà qui trình 

sinh tinh là GnRH, FSH và ICSH và testostêrôn. 
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